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ZENERGY AB (publ) bjuder in till aktieägarträff den 30 januari 2020 

Alla aktieägare i Zenergy AB hälsas välkomna till fabriken i Skillingaryd torsdagen 30 jan kl. 14.00-17.00. 

Bland annat kommer fabrikens verksamhet och bostadsområdet Illern att visas upp. Detaljerat program 

publiceras längre fram.  

Anmälan görs senast den 10 januari 2020 via e-postadressen aktieforum@zenergy.se.  

Använd rubriken Deltar 2020 och inkludera namn, telefonnummer, e-postadress och adress i ditt 

meddelande, samt att du är aktieägare i Zenergy. I december kommer vi även att publicera en 

anmälningsblankett på vår hemsida som kan e-postas eller skickas in till oss med vanlig post. 

Om antalet anmälda gör det svårt att få plats kommer vi att arrangera en andra träff och fördela deltagarna 

mellan dessa båda tillfällen, så ett tips är att anmäla sig i god tid. 

 

Entreprenadenheter till K-fastigheter tillverkas nu i fabriken 

K-fastigheter har efter uppgörelsen i oktober avropat ytterligare entreprenadenheter till ett värde om cirka 

1,2 MSEK. Produktionen av dessa pågår och parallellt sker projekteringen av ordern till svenska staten som 

väntas accelerera i december.  

 

Vinnovaprojektet WoodXZIP med bland annat Chalmers fortgår  

Vinnovaprojektet med Chalmers fortgår och den praktiska ytterväggsstudien har pågått under cirka ett års 

tid. Inom projektet studeras bland annat Zenergys ZIP-Element i kombination med CLT (Cross Laminated 

Timber), och denna kombination har placerats som en yttervägg på HSB LivingLab i centrala Göteborg för att 

möta stadens utmanande väderförhållanden.  
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Under projektets gång genomför Chalmers simuleringar avseende hygrotermisk prestanda med den 

avancerade programvaran WUFI. Den gör det möjligt att bland annat simulera kondensutfällningsrisk för en 

specifik yttervägg innan det nya väggelementet applicerats på en byggnad i ett krävande utomhusklimat. 

Väggelementet är utrustat med sensorer för att mäta värmeöverföring och fuktighetsnivåer i väggens olika 

skikt. Det gör det möjligt att jämföra de simulerade värdena med uppmätta verkliga data. Så här långt har 

testerna visat att kombinationen ZIP-Element och CLT fungerar väl. Studien indikerar därmed hittills att det 

är en säker och energisnål vägg utan risk för kondensutfällning även under tuffa väderförhållanden. 

 

 

Fabriken förbereds för kommande flöden 

Tiden efter rekonstruktionen har präglats av medveten återhållsamhet i produktionen med en mindre och 

flexibel arbetsstyrka som producerar cirka 20 enheter innan produktionen moderat accelererar vidare med 

ordern till svenska staten. Arbetsstyrkan balanserar sitt arbete genom att även städa fabriksområdet samt 

uppföra utrustning som gynnar säkerhet, kvalitet och flöden under tillverkningsprocessen. Även 

kundserviceärenden med befintliga kunder har genomförts. I dagarna genomförs även en välbehövlig 

uppgradering av fabriksområdet med bland annat asfaltering av vår stora last- och lagerplan samt ytterligare 

logistikfrämjande åtgärder som omfattar hela fabriksgården. Dessa åtgärder kommer att spara oss tid och 

underlätta fabriksflödena väsentligen och blir en påtaglig förbättring vid större leveranser. 

Vi har även genomfört förberedande projektering för potentiella investeringar i produktionen såsom nya 

lokaler, maskiner och produktionslinor. Det gör att vi skapar oss en god bild av hur vi kan skala upp och inte 

minst effektivisera produktionskapaciteten ytterligare i takt med att våra nya samarbeten genererar fler och 

större order. 
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Förfrågningar fortsätter att öka, och Illern utgör en utmärkt referens 

Stocken med förfrågningar fortsätter att öka i snabb takt, och vi arbetar nu intensivt med att nå fler avslut, 
avrop och samarbeten. I detta arbete utgör Illern en utmärkt referens, och fastigheten används därför flitigt 
för kundvisning med ett bra gensvar. Illern andas miljö, hållbarhet och funktion med sitt sedumtak, solceller, 
laddstolpar och moderna design med glasräcken. Arbetet med att bredda och förnya Zenergys säljstrukturer 
fortgår samtidigt, och för närvarande fokuserar vi på att etablera närvaro på plats i Mälardalen samt 
Göteborg/Västra Götalandsregionen. 
 
För mer information kontakta:  
Johan Olofsson – VD, Zenergy AB (publ)  
Telefon: 0765 - 384117  
E-post: johan.olofsson@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.  
 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 
Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se 


