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NGENIC AB (PUBL) ÖKAR OMSÄTTNINGEN
MED 61% OCH TIDIGARELÄGGER
RAPPORTEN FÖR FÖRSTA KVARTALET
Ngenic meddelar en preliminär nettoomsättning för koncernen på 5,9 MSEK för
första kvartalet, en ökning med 61% jämfört med samma period 2021 (3,6 MSEK).
Bolaget fortsätter därmed den inslagna tillväxtresan. Ökningen är ett resultat av de
investeringar i sälj och marknadsföring som gjorts sedan börsnoteringen 2021.
- Vi ser en tillväxt på alla områden och den gemensamma faktorn är det fokus på energioptimering
som den högre energipriserna medför. Antalet installationer på småhussidan har ökat med hela
200% under kvartalet jämfört med samma period 2021, säger Björn Berg, vd Ngenic.
Samtidigt tidigarelägger Ngenic rapporten för första kvartalet till den 12 maj. Tidigare har det
kommunicerats att kvartalsrapporten skulle publiceras den 25 maj.
- Den snabba utvecklingen på energimarknaderna gör att vi vill informera våra ägare om bolagets
utveckling så fort som möjligt, avslutar Björn Berg.
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KORT OM NGENIC
Ngenic är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av
energisystem, med energiföretag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare som
kunder. Produkterna och systemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig
infrastruktur i el- och fjärrvärmenät samtidigt som kundvärdet av energileveransen ökar.
Energieffektiviseringsföretagen (EEF) utsåg Ngenic till Årets framtidsföretag 2019. Huvudkontoret
ligger i Uppsala. Ngenic är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NGENIC). För mer
information, besök: www.ngenic.se
Ngenics Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se
www.redeye.se

Denna information är sådan information som Ngenic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2022-04-28 14:15 CEST.
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