
OrganoWood erhåller sin största projektorder någonsin
OrganoClicks dotterbolag OrganoWood har erhållit sin hittills största enskilda projektorder någonsin. Vid byggnationen av en ny
kontorsfastighet vid Arlanda kommer ca 11 000 m2 fasadpanel byggas med OrganoWood®-panelvirke. 

- "OrganoWood växer mycket starkt på den professionella byggmarknaden. Vi har nu funnits på marknaden i fem år och levererat till större byggprojekt
under denna tid vilket gör OrganoWood® till en alltmer beprövad miljöklassad teknik. Detta i kombination med SP:s publicerade oberoende
långtidsstudier som visar OrganoWoods goda hållbarhet gör att alltfler professionella aktörer använder OrganoWood®-virke”, säger Jens Hamlin, VD på
OrganoWood.

Ordern kommer att levereras i omgångar under perioden juni-augusti.

………………………………………………………………………………………………………..

För mer information, vänligen kontakta: 

Jens Hamlin, VD OrganoWood, Telefon: +46 72 250 21 79, Email: jens.hamlin@organowood.com

………………………………………………………………………………………………………..

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter
baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket
OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB), biokompositen OrganoComp® samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning
från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till
"Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på
Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och
marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 9:20.


