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Zenergy har inlett rekryteringen av ny VD 
 
 
Styrelsen i Zenergy AB (publ) och VD Olle Magnusson har kommit överens om att Olle Magnusson 
lämnar posten som VD i bolaget under 2018. Olle kommer att kvarstå som styrelseledamot samt 
under en övergångsperiod bistå som rådgivare till bolagets tillträdande nya VD. Styrelsens arbete 
med att rekrytera en ny VD genomförs i samarbete med extern rekryteringskonsult.   
 
Styrelsen och Olle Magnusson har enats om att det är dags att lämna över VD-posten till en efterträdare 
som kan leda Zenergy under nästa utvecklingsfas av bolaget. Å mina egna och styrelsens vägnar vill jag 
tacka Olle för hans stora och starka engagemang och arbete för bolaget, säger Michael Lindström, 
styrelseordförande i Zenergy-koncernen. 
 
– Zenergy står väl rustat med en stark organisation och välrenommerade partners, strategiska projekt i 
produktion samt en spännande och lovande offertportfölj som kan omsättas till de volymaffärer som 
bolaget behöver för att fortsätta utvecklas på den inslagna vägen. Det har varit en spännande och 
krävande fas i utvecklingen av bolaget och nu känns det som ett bra tillfälle att lämna över VD-rollen. Jag 
ser samtidigt fram emot att fortsätta bidra till Zenergys utveckling som arbetande styrelseledamot, säger 
Zenergys VD Olle Magnusson. 
 
Arbetet med att rekrytera en ny VD har inletts i samråd med en extern rekryteringskonsult. Styrelsen 
planerar även att kalla till en extra bolagsstämma med målsättningen att stärka styrelsen med gedigen 
erfarenhet av fastighets- och byggbranschen. Bolaget återkommer med mer information framöver. 
 
 
För mer information kontakta:  
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ) , Telefon: 0707 – 61 81 33 , E-post: olle.magnusson@zenergy.se  

 
Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2018. 
 

 
Om Zenergy 
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär 
arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och 
andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och 
fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande 
bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. 
Samarbetet med K-fastigheter kan vara värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson 
Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd 
vid slutbesiktning under 2018. 
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