Pöyry i korthet
Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag. Vår vision är att vara
en pålitlig partner som levererar smarta lösningar genom sammankopplade
team.

ENERGI

INDUSTRI

Värmekraft & Förnybar energi
Vattenkraft, Transmission &
Distribution, Kärnkraft

Skogsindustri
Kemi & Bioraffinering
Gruv & Metall

Rankad

Rankad

#6

inom kraftproduktion i världen

#1

(Källa ENR 2016)

90 %

av Europas största energiproducenter
förlitar sig på våra marknadsprognoser

Över

1 000 km

(Källa ENR 2016)

Levererat projekt till

Genomfört fler än

90 %

av världens större massa- och
pappersföretag

projekt levererade årligen i
~ 100 länder

2017/04

Transport
Vatten
Miljö

transporttunnlar under de senaste
20 åren

inom massa och papper i världen

10 000+
130

INFRASTRUKTUR

kontor i 40 länder

2 000

due diligence inom miljöområdet
det senaste decenniet

5 500
experter och
70 nationaliteter

60

~

års konsultverksamhet

VILKA VI ÄR

VAD VI GÖR

Vi är ett globalt konsultoch ingenjörsföretag
inom branscherna energi,
industri och infrastruktur. Pöyrys
sammankopplade team skapar unika
lösningar med hållbara resultat för våra
kunder.

Med fokus på kundens
behov skräddarsyr
vi våra tjänster för
att möta specifika projektmål. Vi
levererar strategisk rådgivning och
ingenjörstjänster med stor kapacitet och
hög kompetens för genomförande av
projekt.

HUR VI GÖR

Strategi
Marknadsanalyser
M&A - rådgivning och transaktioner
Operational Services
BioFutures
s tj ä nster

njör

ge

Teknisk rådgivning
Konceptstudier
Basprojektering
Detaljprojektering

In

Bygg- och
Montageövervakning
Projektledning
Bygg- och Montageledning
EPCM
EPS/EPC

ksamhetss
Ver
töd

agement Consult
Man
ing

Verksamhetsutveckling och
driftförbättring
Drift & Underhåll
Utlokaliserad verksamhet

Vi är en pålitlig partner
till våra kunder och
tillhandahåller global
expertis lokalt i 40 länder. Vi ser
helheten, kopplar samman nuvarande
och kommande teknologier med lokal
marknadskännedom.
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E n er g i
I n d ustri
I n fr a str u k t u r
SMARTA
LÖSNINGAR
Vi engagerar kunder och
partners när vi utformar
nytänkande koncept. Vi bidrar med nya
perspektiv som tillför värde i både stora
och små projekt och som maximerar
investeringens avkastning.

EXPERTIS
I VÄRLDSKLASS
Kundernas förtroende
för oss som partner
grundar sig på våra djupa kunskaper
om lokala förhållanden samt att vi har
kompetens och experter i världsklass.
Vi tar oss an kundens problem med de
senaste innovationerna, idéerna och
kunskaperna.

PRINCIPER OCH
FÖRETAGSKULTUR
Vi är samarbetsvilliga,
professionella, nytänkande
och ansvarstagande – vi strävar alltid
efter högsta kvalitet i fråga om integritet,
etik och säkerhet.
Vi är Pöyry The connected company.

Consulting. Engineering. Projects. Operations.
Smarta lösningar inom kraftproduktion, transmission & distribution,
skogsindustri, kemi & bioraffinering, gruv & metall, transport och vatten.
5 500 experter. 40 länder. 130 kontor.

Pöyry Sweden AB
(Tegeluddsvägen 21)
Box 24015
104 50 Stockholm
Tel 010-474 17 00 (växel)
Har frågor om Pöyry Group
är du välkommen att kontakta
group.communications@poyry.com
E-postadresser till vår personal:
förnamn.efternamn@poyry.com

www.poyry.se / www.poyry.com

