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SUN4ENERGY INLEDER SAMARBETE MED 
AXYER

För att stärka vår kommunikation, samt ge alla aktieägarna en plattform att diskutera 
innehavet och få klara och tydliga svar har Sun4Energy inlett ett samarbete med 
diskussionsplattformen Axyer.

Som ett led att stärka vår kommunikation gentemot våra aktieägare, samt erbjuda en kontrollerad 
plattform att föra diskussioner kring bolaget har nu Sun4Energy inlett ett samarbete med 
diskussionsplattformen Axyer.

Axyer erbjuder via sin kommunikationsplattform en säkrare plattform för att diskutera aktier. Alla 
användare är verifierade och med hjälp av moderatorer kan man säkerställa sanningshalten i 
inläggen och därmed stödja ett positivare börsklimat. Aktieägarna får även chansen att ställa 
frågor direkt till ledningen, som samlas ihop och besvaras på förutbestämda tidpunkter. 

”Vårt mål är att ha de nöjdaste kunderna i branschen. För att uppnå vårt mål har vi rutiner som 
påbörjas vid planeringsstadiet och sträcker sig till att en solcellsanläggning är installerad och 
driftsatt. På samma sätt är det viktigt för oss med nöjda aktieägare. Axyer erbjuder oss tydlig 
statistik på hur våra aktieägare bedömer vårt arbete och ger oss tillgång till en plattform där vi kan 
enkelt kan besvara aktieägarnas frågor.” säger Mattias Leijon VD på Sun4Energy Group AB.

- Vi ser fram emot samarbetet, och hoppas kunna ge Sun4Energy aktieägare en trygg och 
professionell plattform för dialog sinsemellan och med ledningen för Sun4Energy, säger 
Affärsansvarige på Axyer, Carl-Marcus Aman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leijon, verkställande direktör
 
Mobil:   +46(0)70-522 60 01
Arbete: +46(0)10-500 81 01
E-post: leijon@sun4energy.se
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Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, 
bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment 
såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning till största del med interna resurser. 
Målet är att bidra med lösningar till kunden som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria 
energilösningar. Sun4Energy finns representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i 
stora delar av Sverige med kontor i Stockholm, Örebro, Strömstad, Motala, Arvika och Kramfors. 
Koncernen har egna certifierade projektörer, elektriker och installatörer.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Sun4Energys hemsida www.sun4energy.se.
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