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Swedish Match investerar 500 MSEK i ny snusfabrik

Swedish Match har beslutat bygga en ny snusfabrik i Göteborgsregionen.
Investeringen i mark, byggnader, maskiner med mera beräknas till ca 500
MSEK över tre år.

De senaste 20 åren har rökningen minskat och snusningen ökat i Sverige.
Ökningstakten har legat på ca 5 procent de senaste 5 åren. Idag snusar ca
900 000 svenskar. Över hälften av dem är före detta rökare, vilket starkt
bidragit till att Sverige som första land uppnått WHO:s mål om en andel rökare
som är lägre än 20 procent av den vuxna befolkningen.

Trenden från rökning till snusning har accentuerats under de senaste åren.
För att möta efterfrågan behövs en utbyggnad av Swedish Matchs
produktionskapacitet. Vid den befintliga snusfabriken vid Göta Älv i Göteborg
finns inte ledig tomtmark för en utbyggnad.

Swedish Match utvärderar nu olika alternativ i Göteborgsregionen för
lokaliseringen av den nya snusfabriken. Vid full drift behöver den nya fabriken,
som ska stå färdig 2003, en personalstyrka om ca 120 personer. Den
befintliga fabriken, som kommer att fortsätta sin drift parallellt med den nya,
sysselsätter idag ca 315 personer.

-"Med den nya fabriken effektiviserar vi vår produktion ytterligare samtidigt
som vi  ökar produktionskapaciteten för portionssnus, den kategori som hela
tiden ökar mest", säger Lennart Sundén, VD och koncernchef i Swedish
Match. - "Nu bygger vi för framtiden och en fortsatt stark utveckling för vår
snusverksamhet."

________

Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget
tillverkar ett brett utbud av OTP (Other Tobacco Products) med rökfri tobak som
kärnområde tillsammans med cigarrer och piptobak, tändstickor och engångs-
tändare. Produkterna säljs i omkring 140 länder. Bolagets rullande tolv-
månadersomsättning till och med juni 2000 uppgår till ca 10.200 MSEK. Swedish
Match är noterat på OM Stockholms Fondbörs (SWMA) och NASDAQ (SWMAY).
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