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Order på 25 miljoner SEK
Polyplank har via sitt dotterbolag Fröseke erhållit en order om minst 25 miljoner SEK till den norska
byggmarknaden.

Dotterbolaget Fröseke i Småland Förvaltning AB (”Fröseke”) förvärvades i september 2013 av Polyplank. Frösekes
verksamhet omfattar bearbetning och försäljning av paneler i MDF (Medium Density Fiberboard) för leverans
främst till Norge. Förvärvet var strategiskt viktigt för att bredda produktportföljen till inomhusmiljö men
framförallt för Polyplank att få ett fotfäste in i den så viktiga norska byggmarknaden.
-

Vi är mycket glada för ordern till den norska byggmarknaden som är värd minst 25 miljoner SEK. Våra
medarbetare på Fröseke har gjort ett bra jobb och detta stärker min övertygelse om att beslutet att
förvärva Fröseke var riktigt. De har kanalerna för Polyplank att komma in på den viktiga norska
marknaden, säger Polyplanks VD Kenth Danielsson.

Ordern ska effektueras under 2014. Polyplank ser goda möjligheter till fler ordrar från samma kund, som av
konkurrensskäl inte kan namnges. Kunden, som är en stor aktör på den norska byggmarknaden, och Fröseke har
ett gott samarbete sedan tidigare.
Den norska marknaden vad gäller Frösekes produkter är cirka 8 miljoner m2 per år.
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Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska
fibrer utan tillsatser. Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets
positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också
en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
Polyplank handlas på AktieTorget under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0000520785. Mangold Fondkommission
AB är bolagets Likviditetsgarant, www.mangold.se
Polyplank has developed and established a unique method to manufacture products using recycled plastics and organic fibers
without additives. Polyplank's products have a number of advantages over the alternatives, such as products having wood's
positive material and processing properties, good resistance to moisture and rot, high impact strength in a wide temperature
range, and long life. Furthermore, the products can be recycled, which is a positive environmental impact, but also have much
lower material costs over time.
Polyplank is traded on AktieTorget under the designation POLY. The stock's ISIN code is SE0000520785. Mangold
Fondkommission AB, www.mangold.se, is the company's liquidity provider.
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