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Odico A/S modtager stor tillægskontrakt på 5,2 mio. kr. i forretningsområdet Digital Fabrikation i forlængelse af

igangværende projekt med dansk kunde.

Selskabsmeddelelse nr. 49 - 2021
 

Odico A/S og den danske kunde indgik i december 2020 en kontrakt om levering af en serie nyudviklede betonstøbeforme

til fremstilling af en topologisk betonkonstruktion, og i forlængelse af den omtalte ordre, har vi fra samme kunde modtaget

en tillægsordre med successiv levering ind i første kvartal af 2022.

Den første ordre på 10,5 mio. kr. var som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 33-2020 den største enkeltordre i Odicos

historie.

I forbindelse med ordrens indgåelse udtaler CEO, Anders Bundsgaard:

”Vi er i en situation hvor vi kan tillade os at være stolte. - Vi har gennem de sidste måneder arbejdet intensivt på

gennemførslen af den oprindelige aftale, og med den indgåede tillægskontrakt, beviser vi, at vi med vores teknologi og

kompetente team har formået at løfte opgaven. 

De højtavancerede støbeforme og ingeniørydelser, som leveres til projektet, er baseret på Odicos knowhow og avancerede

teknologi til løsning af nogle af de udfordringer, som moderne arkitektur står overfor, og det er meget tilfredsstillende at

byggebranchen er ved at forstå potentialet.”

Parterne er enige om, at øvrige detaljer i relation til ordren ikke offentliggøres af konkurrencehensyn.
 

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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