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Axalta bygger nyt lakproduktions- og logistikanlæg til i Nanjing, Kina

Anlægget udvider Axaltas produktionsnetværk for at understøtte markedsvæksten på
tværs af det sydlige og centrale Kina samt den bredere Asien- og Middelhavsregion.

Shanghai, Kina - den 28. november, 2016 - Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), en af

verdens førende producenter af våd- og pulverlakker, meddelte i dag, at de bygger en ny

fabrik til højtydende lakker til personbiler, erhvervskøretøjer og industrielle lakker i Nanjing,

Kina. Anlægget bygges på mere end 170.000 m2 jord i Nanjing National Chemical Industrial

Park (NCIP). Anlægget forventes at være fuldt operationelt ved udgangen af 2020, inklusiv

et produktdistributionscenter, mens den indledende produktionskapacitet forventes at gå

online i begyndelsen af 2019. Projektet afventer endelige godkendelser fra både

virksomheden og de statslige og lokale myndigheder.

Anlægget kommer til at fremstille en bred vifte af Axaltas produkter, herunder primere,

grundere, klarlakker og resinbaserede mellemprodukter. Det vil også producere Axaltas

AquaEC™- serie af elektro-lakker og Voltatex-serien af ’Energy Solutions’-lakker. Derudover

vil anlægget komme til at fungere som et logistikcenter og distributionspunkt for Axaltas

førende reparations - og industriprodukter til kunder i de sydlige og centrale dele af landet.

Sidst men ikke mindst bliver anlægget i Nanjing Axaltas tredjestørste globale

operationscenter.
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"Kina er et strategisk marked for os, og vi fortsætter med at investere i vores

produktionskapacitet og netværk der, for at betjene vores kunder så effektivt som muligt, og

øge vores servicestandarder for at understøtte deres vækst," siger Charlie Shaver, Axaltas

bestyrelsesformand og administrerende direktør.

Hr. Zhu Yuanshen, vicedirektør i Nanjing Chemical Industrial Parks ledende bestyrelse,

udtaler: "Vi er glade for at byde Axalta Coating Systems velkommen og støtte deres indtog i

Nanjing Chemical Industrial Park. Vi mener, at som en førende leverandør af globale lakker,

kan Axalta bringe sin topmoderne produktionsteknologi ind i sin nye produktionsbase og

producere miljøvenlige, højtydende lakker, som støtter og bidrager til den lokale økonomi

samt til den bæredygtige udvikling af Kinas automobilvirksomheder. "

"Vi er meget taknemmelige for det gode samarbejde og den gode vejledning fra

myndighederne i Nanjing, som er med til at gøre vores vision til virkelighed," fortæller Luke

Lu, Axaltas Vice President og President for Axalta i det kinesiske område. "Vi ser frem til

fortsatte muligheder for at vokse i Kina”.

Forberedelsesarbejdet er i fuld gang, eftersom Axalta er begyndt at arbejde tæt sammen

med de lokale myndigheder om at starte projekteringsfasen med udviklingen af tekniske

specifikationer til det nye anlæg. Opførelsen af det nye anlæg i Nanjing kommer til at

anvende den nyeste generation af teknologi, lige fra konstruktionsmæssigt design,

materialer og udstyr til produktionsprocesser. Anlægget vil også anvende de nyeste

emissionsbegrænsningssystemer, samt al til rådighed værende teknologi, for at minimere

energiforbrug, ressourceudnyttelse og sikker bortskaffelse af affald. Disse funktioner gør det

muligt at tilpasse det nye anlæg til Axaltas globale retningslinjer for bæredygtighed og

dermed beskytte miljøet.

Axalta, som fejrer sit 150-års jubilæum globalt, trådte ind på det kinesiske marked for 32 år

siden. Axaltas nye Asia Pacific Technology Center (APTC) samt et 15.500 m2 anlæg i

Shanghai åbner i begyndelsen af 2017. APTC vil gennemføre grundforskning for at udvikle

nye overfladebehandlinger og dermed understøtte kundebehovene på tværs af hele

regionen.

Om Axalta Coating Systems – fejrer 150 år i overfladebehandlingsindustrien
Axalta er en førende global virksomhed, der fokuserer på overfladebehandling og tilfører

kunderne innovative, farverige, flotte og holdbare løsninger. Vores overfladebehandlinger er



udviklet for at forhindre gennemtæring, og sikre at de materialer, vi overfladebehandler,

holder længere. Det gælder alt fra lette OEM-køretøjer, personbiler og erhvervskøretøjer til

elektriske motorer, bygninger og rør. Med 150 års erfaring inden for overfladebehandling

finder Axaltas 12.800 medarbejdere stadig endnu bedre løsninger til vores mere end

100.000 kunder i 130 lande med vores overfladebehandling, applikationssystemer og

teknologi i topklasse. For yderligere oplysninger, besøg axaltacoatingsystems.com og følg

os på Twitter @Axalta og på LinkedIn
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