PRESSMEDDELANDE
Halmstad den 5 juli 2016

Hancap

Skandinaviska Glassystem erhåller order om cirka 152 miljoner
NOK för nya Munchmuseet i Oslo
Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att dotterbolaget Skandinaviska
Glassystem AB har erhållit en order om cirka 152 miljoner NOK gällande fasader till det nya
Munchmuseet i Oslo.

Positiv utveckling för Skandinaviska Glassystem
Skandinaviska Glassystem har erhållit en order för projektering samt leverans av fasader till det
nya Munchmuseet som är under uppförande i Oslo. Projektet ligger nere i Björvika vid Oslo
Operahus och kommer tillsammans med Operan vara ett signum för Oslo från havet.
Hancap ser positivt på ordern som bekräftar värdet i Skandinaviska Glassystems tekniska
kompetens och projektkunskap. Munchmuseet blir ytterligare ett prestigeprojekt utfört av
Skandinaviska Glassystem.

Mer information om projektet
Projektet är ett klimatskalsprojekt där Skandinaviska Glassystem täcker in hela huset med både
isolerade väggar och glas och där man som avslutning monterar ca 10 000 m2 perforerade,
sinusformade aluminiumplåtar. Denna inteckning är såväl en estetisk som funktionell och
medverkar i solavskärmingen av fasaderna och ger fasadens dess speciella utseende. Ordern
kommer att projekteras med start efter sommaren 2016 för att starta montage i juni 2017.
Byggnaden kommer att vara 60 meter hög, där de översta 20 metrarna viker av mot väst så att de
bildar ett överhäng i glas. Från de övre nivåerna kan man blicka ut över Oslo och Holmenkollen
och i två plan komma ut på terrasser i det fria. I basbyggnaden, Podium, finns alla publika
funktioner medan det i tornet finns alla museets kärnfunktioner med utställningar och exponering
av konst. Tornet består av en sluten del mot öst i betong och ett öppet vertikalt rum mot väst där
man kan färdas mellan de olika utställningarna samtidigt som man ser ut över Oslo.

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, johan.berglund@hancap.se

Information
Denna information är sådan information som Hancap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 5 juli 2016 kl. 10:30.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer.
Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml,
Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och
Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och
Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna,
Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år
utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har en obligation noterad
på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First
North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8
5030 1550.
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