Basın Bülteni
Manmade Fibers Segmenti

Çin'deki uzun vadeli projeler stabil durumda - Oerlikon Çin'de toplam 600
milyon CHF değerinde üç büyük yapay elyaf siparişi kazandı
Pfäffikon, Schwyz, İsviçre - 16 Mart 2020 - Oerlikon, dünya lideri üç yapay elyaf üreticisinden,
yapay elyaf üretim çözümleri için yeni büyük siparişler aldı. Üç şirket de Çin merkezli olup uzun
yıllardır Oerlikon'un kilit müşterisidir. Siparişler Oerlikon Barmag'in yüksek verimlilikteki polyester elyaf üretimi sağlayan dünyada lider filament spin teknolojisi içindir. Üç projenin toplam değeri 600 milyon CHF'den (565 milyon EUR) fazladır. Bu projelerin küçük bir kısmı Oerlikon
Group'un 2020 sipariş girişine, büyük kısmı 2021 ve 2022'ye dahil edilecektir. Sistemlerin saha
teslimatı ve kurulumu 2021 ve 2023 yılı başı arası için planlanmıştır.
Çin Yeni Yılı kutlamalarının ardından çıkan coronavirüs salgını sebebiyle kısa süreyle sekteye uğramasına rağmen Çin'deki sistem işleri büyük oranda durumunu korumaktadır. Yapay elyaf sektöründeki
büyük müşteriler için uzun vadeli proje planlama, Oerlikon Barmag'e yeni büyük siparişlerin verilmesini
sağlamıştır. Üç yeni siparişten birinin değeri 300 milyon CHF'den (282 milyon EUR) fazla olup
Remscheid, Almanya merkezli Oerlikon Barmag'in aldığı en büyük sipariştir.
Oerlikon'un kapsamlı yapay elyaf teknoloji çözümleri, polyester iplik üretimindeki değer zincirinin tamamında kullanılır ve son teknoloji otomasyon ve dijitalleştirme teknolojilerini içerir. Oerlikon'un yenilikçi
teknolojileri üç Çinli şirketin polyester iplik üretim kapasitelerini arttırmasını ve rekabetçiliğini korumasını
sağlayacaktır. Oerlikon Barmag iki yılı biraz aşkın süre içinde aşama aşama tüm WINGS POY ve
WINGS FDY sistemleri ile eFK ürün ailesinden tekstüre makinelerini sağlayacaktır.
CEO Oerlikon Group CEO'su Dr. Roland Fischer "Bu üç sipariş Çin tekstil sektörünün dünya pazarına
ve Oerlikon'a güvenmeye devam ettiğini göstermektedir. Tekstil sektörü gibi global olarak birbirine bağlı
sektörlerin ve Manmade Fibers Segmentinin uyguladığı ticari modellerin düşünülenden daha güçlü olduğunu kanıtlamaktadır," dedi. Oerlikon Manmade Fibers Segmenti CEO'su Georg Stausberg,
"Söz konuşu müşterilerin Oerlikon'u seçmeye devam etmesinin nedeni temel olarak hem yenilikçi teknolojilerimiz, bu kapsamlı projeleri uzun yıllardır esnek ve güvenilir bir şekilde idare etmemiz, hem de
üretim sahaları ve lojistik açıdan geçici olarak kesintiye neden olan global salgınların gibi zorlukların
üstesinden gelme konusunda uzman olmamızdır," diye ekledi.
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Oerlikon hakkında
Oerlikon (SIX: OERL) hammadde, sistem ve yüzey teknolojileri geliştirir ve müşteriler için uzun kullanım
ömrüne sahip yüksek performanslı ürün ve sistemler sunmak amacıyla özelleştirilmiş servisler sağlar.
Teknolojik kilit yetkinlikleri ve güçlü finansal temeli sayesinde şirket, uyguladığı üç stratejik faktörle orta
vadeli büyüme planını devam ettirmektedir. Bu faktörler, cazip büyüme piyasaları, yapısal büyümenin
sağlanması ve hedefe odaklı birleşme ve satın alım faaliyetleri ile genişlemedir. Oerlikon iki segmentte
faaliyet gösteren (Surface Solutions ve Manmade Fibers) ve dünya genelinde 37 ülkede 182 tesiste
yaklaşık 11.100 çalışana sahip dünya çapında lider bir teknoloji ve mühendislik şirketler grubudur. 2019
yılında Oerlikon 2,6 milyar CHF değerinde bir ciro elde etmiş ve araştırma & geliştirme alanına 120
Milyon CHF değerinde yatırım yapmıştır.
Ayrıntılı bilgi için: www.oerlikon.com
Disclaimer
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon together with its affiliates, hereinafter referred to as “Oerlikon”, has made great efforts to
include accurate and up-to-date information in this document. However, Oerlikon makes no representation or warranties, expressed or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information provided in this document. Neither Oerlikon nor any
of its directors, officers, employees or advisors, nor any other person connected or otherwise associated with Oerlikon, shall have
any liability whatsoever for loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this document.
The contents of this document, including all statements made therein, are based on estimates, assumptions and other information
currently available to the management of Oerlikon. This document contains certain statements related to the future business and
financial performance or future events involving Oerlikon that may constitute forward-looking statements. The forward-looking
statements contained herein could be substantially impacted by risks, influences and other factors, many of which are not foreseeable at present and/or are beyond Oerlikon’s control, so that the actual results, including Oerlikon’s financial results and operational results, may vary materially from and differ from those, expressly or implicitly, provided in the forward-looking statements,
be they anticipated, expected or projected. Oerlikon does not give any assurance, representation or warranty, expressed or implied, that such forward-looking statements will be realized. Oerlikon is under no obligation to, and explicitly disclaims any obligation
to, update or otherwise review its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
This document, including any and all information contained therein, is not intended as, and may not be construed as, an offer or
solicitation by Oerlikon for the purchase or disposal of, trading or any transaction in any Oerlikon securities. Investors must not
rely on this information for investment decisions and are solely responsible for forming their own investment decisions.

