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ZAZZ Energy – Ny investering, 1 MW 
Biooljeanläggning för grön energiproduktion i 
Grekland

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) är nu i slutförhandling om en 
investering i en ny Biooljeanläggning på 1MW i Grekland. Förhandlingen följer bolagets 
tidigare information om att bolaget erhållit rätten till sk option att investera i 10 nya 
biooljeanläggningar i Grekland. Bolaget genomförde den första Biooljeinvesteringen på 1MW i 
januari månad och fortsätter nu med den andra anläggning. Den nya investeringen uppgår till 
ca 23 MSEK med ett 20-årigt avtal för grön energiproduktion av el och varmvatten. Bolaget 
räknar med att förhandlingen kan slutföras under första kvartalet med start under kvartal 3 
2022.

Christian Casselborg, VD för Zazz Energy, ”Det är av största vikt att vi nu kan hålla ett högt tempo 
och utnyttja de erhållna optionerna med licenser på 20-åriga elavtal som vi har förhandlat fram 
sedan tidigare. Det är med stark tillförsikt jag ser på framtiden då vi nu aktivt kan vara med i 
omställningen till ett grönt samhälle. De 20-åriga elavtalen ger en långsiktig stabil utveckling inför 
framtiden”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Casselborg, VD Zazz Energy of Sweden AB
E-post: christian.casselborg@zazzenergy.com
Telefon: +46 76 101 14 08

ZAZZ Energy of Sweden

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att 
förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och 
förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme. Anläggningarna kan också 
producera biokol och trävinäger. Zazz Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive 
byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva 
anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz 
Energy själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket säljs 
direkt till kund av Bolaget.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
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