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Rättelse av pressmeddelande: SolarSpring 
levererar det första solcellsdrivna 
dricksvattensystemet till Burkina Faso

I vårt pressmeddelande den 28 januari om leveransen av ECO 3000-systemet till Burkina Faso 
angavs atmosfair gGmbH i stället för Eau Propre d'Afrique SARL felaktigt som avtalspart, vilket 
vi härmed vill korrigera.

I det sista stycket i pressmeddelandet står det att atmosfair gGmbH hade beställt ECO 3000-
systemet i augusti 2021, när egentligen är investeraren och operatören Eau Propre d´Afrique SARL 
som är beställare av systemet, vilket beskrivs korrekt i det första avsnittet. I det tidigare 
pressmeddelandet från den 30 augusti 2021 anges inte heller detta faktum korrekt. 
Klimatskyddsorganisationen atmosfair gGmbH ger finansiellt stöd till projektet och är inte 
entreprenören.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Zahler
CEO
E-Mail: christian.zahler@cleanindustrysolutions.com
T: +46 611 81 06 10
Amudova AB är Clean Industry Solutions' certified adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: 
info@amudova.se

Om oss

Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% 
av SolarSpring GmbH - båda baserade i Freiburg/Tyskland.

Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar 
projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att 
uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder 
nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:
https://www.industrial-solar.de/

SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som 
erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:
https://www.solarspring.de/
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