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Hydroscand-koncernens uttalande
gällande invasionen av Ukraina

Hydroscand Group vill uttrycka sitt djupaste stöd till Ukraina. Tankarna går
till landets invånare.

Den 24 februari 2022 beslutade Europeiska rådet om en uppsättning
sanktioner till följd av de ryska attackerna mot Ukraina. Dessa sanktioner
inkluderar varor med dubbla användningsområden, vilket påverkar
Hydroscand Group.

“The European Council today agrees on further restrictive measures that will
impose massive and severe consequences on Russia for its action, in close



coordination with our partners and allies. These sanctions cover the financial
sector, the energy and transport sectors, dual-use goods as well as export control
and export financing, visa policy, additional listings of Russian individuals and
new listing criteria. The Council will adopt without delay the proposals prepared
by the Commission and the High Representative.”

Europeiska rådets slutsatser, 24 februari 2022 - Consilium (europa.eu)

Hydroscand Group kommer att respektera EU:s beslut och följa alla beslutade
sanktioner mot Ryssland och Belarus, både befintliga och eventuella
ytterligare sanktioner.

Hydroscand bidrar med humanitärt bistånd genom donationer till Röda
Korset, HelpUkraine och Let’s do it Ukraine – organisationer som stödjer mer
än 40 miljoner ukrainare som gömmer sig i skyddsrum eller är på flykt och i
behov av akut hjälp.

Om Hydroscand

Familjeföretaget Hydroscand grundades i Stockholm 1969 och är idag
marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien.

Globalt finns vi representerade med verksamhet i över 20 länder och erbjuder
lösningar och tjänster för slangar, kopplingar och relaterade produkter.

I Sverige har Hydroscand över 70 slangservicebutiker och en rikstäckande
mobil slangservice, känt under varumärket SlangExpress. Vi har fler än 450
anställda och en omsättning på 1,1 miljarder kronor (2020).

Vi har som målsättning att alltid finnas närmast kunden med erfaren
personal, ett komplett sortiment och innovativa tjänster.

Välkommen till Hydroscand!

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/24/european-council-conclusions-24-february-2022/
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