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Zenergy erhöll stort intresse från ledande fastighets- och byggbolag 
vid Nordic Property Expo 2018 
 
Zenergy medverkade vid fastighetsmässan Nordic Property Expo 2018 den 11–12 
september i Göteborg. Bolaget erhöll stort intresse för sina kostnads- och energieffektiva 
ZIP-Bostäder och knöt flera värdefulla kontakter.  

Bolaget märker av att den nordiska fastighetsbranschen har blivit allt mer intresserad av 
modulärt tillverkade fastighetslösningar, inte minst för att kunna bygga hyresrätter som 
efterfrågas av stora befolkningsgrupper. 

– I och med att bostadsrättsmarknaden har blivit mer osäker ökar många aktörer nu sitt 
fokus på att bygga hyresrätter, och för att nå de största befolkningsgrupperna krävs det att 
man kommer ner i pris utan att tumma på kvaliteten. Dessutom väntar strängare energikrav 
i form av EU-direktiv som införs år 2020. Zenergy är idag utmärkt positionerat för att inleda 
samarbeten med större svenska eller nordiska aktörer som önskar bli marknadsledande 
inom det här segmentet, och det väckte stort intresse på den här mässan, säger Zenergys VD 
Olle Magnusson. 

 
För mer information kontakta:  
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)  
Telefon: 0707 – 61 81 33  
E-post: olle.magnusson@zenergy.se  

 
 
 

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 är 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. 
 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stock Market är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 
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