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Sun4Energy Stockholm vinner kontrakt värt ca 
3,3 MSEK

Sun4Energy Group AB:s dotterbolag Sun4Energy Stockholm AB har tecknat ett avtal med 
Kalmar Kebab AB avseende en solcellsanläggning till deras fabrik i Helsingborg. Projektet 
uppgår till ett värde av ca 3,3 MSEK.

Anläggningen kommer att producera runt 400 000 kWh förnybar energi om året, som till stor del 
kommer att förbrukas direkt av fabriken. Byggstart för solcellsanläggningen är under våren 2022 
och projektet väntas vara färdigt under sommaren 2022.

– Det är mycket glädjande att vi tecknat detta avtal med Kalmar Kebab, det kommer hjälpa dem 
att sänka sina energikostnader samtidigt som de bidrar till energiomställningen i samhället. Vi ska 
även installera solpaneler med batterilösningar hos ägarna till fabriken och detta visar deras 
genuina intresse för förnybar energi och hur viktigt det är för framtiden. Kalmar Kebab och deras 
ledning är ett företag som prioriterar hållbara och innovativa lösningar, något som vi har 
gemensamt, säger Mattias Leijon, VD för Sun4Energy Group AB, om anbudsvinsten med Kalmar 
Kebab AB, och fortsätter,
– Jag vill även gratulera alla på Sun4Energy Stockholm och speciellt Johan Laurin till det fina 
förtroendet och vi ser alla fram emot det här projektet. Vi går nu in i 2022 med en orderstock på 
runt 20 MSEK i Sun4Energy Group och detta kontrakt var pricken över i:et för ett bra och 
händelserikt år.

– Kalmar Kebab arbetar aktivt för att leverera smakrika kvalitetsprodukter samtidigt som vi ständigt 
utvecklar och effektiviserar företaget. Vi tar vårt ansvar för att minska företagets klimatpåverkan 
och det självklara steget var att undersöka effektiviseringar i form av naturliga energikällor såsom 
solenergi. Vi är stolta över det inledda samarbetet med Sun4Energy som kommer att leda oss ett 
stort steg framåt i våra miljöfrågor med målsättningen att reducera CO2 utsläppen från bolagets 
verksamhet, säger Rustem Tasin, Kalmar Kebab AB.

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 och Arvika. 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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