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Odico indgår strategisk samarbejdsaftale med udlejningsfirmaet Garant Udlejning A/S og søsterselskabet Nethire A/S.

Samarbejdsaftalen vedrører Odicos fliseskærerobot Cut’n Move™, hvori samarbejdspartneren står for udlejningen af Cut’n

Move, som bl.a. anvendes til brolægning og anlægsarbejde.

Odicos afsætningsstrategi for fliseskærerobotten Cut’n Move har hidtil været baseret på direkte salg til bl.a. entreprenører i

bygge- og anlægsbranchen. I erkendelse af branchens struktur og behov, samt den store markedsinteresse, udvider Odico

nu sine afsætningskanaler til også at omfatte udlejning af enheder gennem materieludlejere.

Aftalen ligger i tråd med den udmeldte strategi, og sikrer endnu en afsætningskanal for Odicos teknologi. Forventningen er,

at flere tilsvarende aftaler med andre materieludlejere løbende indgås. 
 

Anders Bundsgaard, CEO Odico A/S udtaler:

"Med indgåelse af aftalen med Nethire A/S bevæger vi os ind på et interessant, nyt marked, hvor vi får mulighed for i højere

grad at bringe vores teknologi i spil som en service, og samtidig skabe en langt bedre tilgængelighed for særligt nye

kunder."
 

Odico lancerede i 2020 den mobile, trailerbaserede fliseskærerobot Cut’n Move™ til bygge- og anlægssektoren. Den

banebrydende fliseskærerobot reducerer støv- og støjgener i forbindelse med skærearbejde, og sikrer således et godt

arbejdsmiljø, mens produktiviteten øges.

Denne meddelelse indeholder intern viden.

 

Forespørgsler vedrørende denne meddelelse skal rettes til:

 

Kontakter

Anders Bundsgaard, CEO, +45 22 22 12 35, anders@odico.dk

Gert Mortensen, Certified Advisor, Baker Tilly Corporate Finance P/S, +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk

Om Odico A/S

Odico® er en pioner indenfor robotteknologi og digital fremstilling. Vores mission er at transformere den globale

byggebranche.

Ved hjælp af teknologi øger vi effektiviteten og frigør branchens innovative potentiale.

Vi er en innovations- og udviklingsorienteret virksomhed. Således er vi involveret i flere forsknings- og udviklingsprojekter

og vi rummer internationalt ledende ekspertise inden for robotløsninger og digital fabrikation.

Læs mere om Odico og se eksempler på vores mange cases på www.odico.dk
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