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Zenergy AB (publ) tecknar ytterligare ett avtal med Stjärnhöken Holding
AB som denna gång är värt ca 30 MSEK
Zenergy AB (publ) tecknar ytterligare ett avtal med Stjärnhöken Holding AB om uppförande av 17 st
bostäder i Mörtnäs, Mälardalsregionen, till ett värde av ca 30 MSEK. Därmed gör Zenergy den glädjande
bedömningen att de samlade kontrakten med planerad byggstart fyller produktionen fram till årsskiftet
och vidare in på 2021. Nästa delmål är att säkra den modulära husproduktionen för hela 2021.

”Mörtnäs” är ett projekt där Stjärnhöken förvärvat marken och projektet från annan aktör. Projektet har i
princip färdigt bygglov och vissa mindre kompletteringar återstår. Avtalet om uppförande villkoras av
komplett lagakraftvunnet bygglov där projektet redan nått en höjd som gör sannolikheten för snar byggstart
hög. Lägenheterna är i två plan och genomgående med markentréer. Planerat genomförande är Q4 2020 –
Q1 2021. Stjärnhöken Holding AB ägs gemensamt av de båda huvudägarna till Zenergy, Hökerum Bygg AB
och Stjärnporten AB. Stjärnhökens främsta affärsområde är att förvalta fastigheter samt bedriva fastighetsutveckling och är ett resultat av nätverksarbetet som kompletterar Zenergys portfölj väl som utgör en
långsiktig strategi.
”Detta innebär att fabriken får de tydliga delmål projekt för projekt som den behöver för att utvecklas till
nästa nivå och driva den viktiga resan mot lönsamhet vidare. Hårt arbete återstår för att synkronisera
accelerationen men den uppgiften är ju minst sagt en oerhört positiv uppgift. Att vara fullplanerad fram till
en bit in i 2021 är starkt jobbat av vårt team och det nätverk vi bygger.” säger Zenergys VD Johan Olofsson i
en kommentar.

För mer information kontakta: Johan Olofsson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0765 – 384117
E-post: johan.olofsson@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 29 juni 2020.
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.
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