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PolyPlank AB (publ) erhåller en order från Älmby Entreprenad
AB värd 2,6 MSEK.
PolyPlank har erhållit en ny order från Älmby Entreprenad AB värd 2,6 MSEK. Slutkund är
Ronneby Kommun. PolyPlank kommer att leverera och montera ett bullerplank utanför Parkdala
skolan i Ronneby. Montaget skall utföras i februari-mars 2022.
PolyPlank har utvecklat ett brett bullerplankssortiment och är heltäckande gällande olika krav på
bullerdämpning, vindlaster och snöploglaster.
Denna aktuella order har tagit ca 1,5 år från offert till order. Vi har en stor mängd offerter som
befinner sig i denna process och vi förväntar att ett antal beslut kommer att ske i närtid.
Orderingången totalt för helåret är som innan meddelat ”All time high” tack vare den stora
orderingången under Q2.
Orderingången i skrivande stund är 45,3 % (13,1 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (41,9
MSEK 2021 mot 28,8 MSEK 2020)
PolyPlanks produkter är ett vinnande koncept för alla parter, det är ett unikt material som är
hållbart, det kräver ett minimalt underhåll och är det absolut bästa möjliga miljövalet på marknaden
säger PolyPlanks VD Cay Strandén.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd
Telefon
Email

Cay Strandén
070 586 92 57
cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl 08:50 CET.

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.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod
är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan
nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.
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