
Oda lägger beställning värd ca 12 MSEK
Norska Oda, som är en ledande aktör inom dagligvaruhandel av mat via nätet, fortsätter nu sin
expansion  med  nya  anläggningar  och  har  därmed  lagt  en  beställning  på
materialhanteringsutrustning från FlexQube värd ca 12 MSEK. Leveransen kommer att  ske
under det första halvåret 2022 till två nya anläggningar i Tyskland.

VD Anders Fogelberg kommenterar: ”Detta är vår enskilt största order hittills och bygger på det
samarbetsavtal som tecknades i november mellan Oda och FlexQube. Jag är mycket glad över
att vi genom våra lösningar hjälper Oda att driva världens mest effektiva plockverksamhet av
dagligvaror.

Vi  fortsätter  att  bygga  en  stark  marknadsposition  med  robotiserad  och  mekaniserad
vagnslogistik inom både tillverkningsindustrin, med t.ex. Tesla, Siemens och Mann+Hummel,
och för distributions- och e-handeln med t.ex. Oda och Amazon.”

Om Oda

Oda är ett norskt teknikbolag med fokus på e-handel av dagligvaror. Företaget grundades 2013
och ägs idag av bland annat Kinnevik, Softbank, Prosus och REMA 1000, och är värderat till
10,2 miljarder MDR SEK. Företaget har världens mest effektiva verksamhet för plock med en
UPH (units per hour) på 212. Första anläggningen byggdes i Lørenskog utanför Oslo 2015,
och nu byggs det lager i Finland och Tyskland.

Om FlexQube

FlexQube  är  ett  teknikbolag  med  huvudkontor  i  Göteborg  och  egna  verksamheter  i  USA,
Mexiko,  Tyskland,  England  och  Sverige,  och  är  verksamt  inom  vagnsbaserad
materialhantering  genom  ett  patenterat  modulkoncept.  FlexQube  utvecklar  och  designar
kundanpassade  lösningar  för  både  robotiserad  och  mekaniserad  vagnslogistik.  Genom
företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande
robotvagnar. FlexQube  har  över  800  kunder  i  35  länder  där  de  primära  marknaderna  är
Nordamerika och Europa.

FlexQubes kunder  återfinns  inom tillverkningsindustrin,  distribution-  och  lagerverksamheter.
Exempel på större kunder är Tesla, Amazon, Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Oda och
Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg
anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399,
är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners
försorg för offentliggörande den 22 december 2021 kl. 09:00 CET.
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