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Soltech Energy och PowerCell ingår
nordiskt samarbetsavtal
Soltech Energy Sweden AB (publ) och PowerCell
Sweden AB (publ) har undertecknat ett nordiskt
samarbetsavtal för att utveckla lösningar för
kunder som inbegriper både Soltechkoncernens
produkter och PowerCells produkter. Den första
gemensamma kunden är Soltechs dotterbolag Swede
Energys kund Amokabel AB i Alstermo som har
problem med att nätägaren ej kan leverera mer
effekt från elnätet. Samarbetet går hand i hand
med PowerCells ökade fokus på sina stationära
system där Soltech väljs som samarbetspartner inom
solenergi.
Syftet med samarbetsavtalet är att Soltech och PowerCell ska utveckla och delta i
projekt där bolagens teknik och kompetens inom stationära applikationer utnyttjas.
Soltech får integrera PowerCell-produkter som en del av Soltechs
energilagringsprodukter och har vidare rätt att marknadsföra och sälja sådana Soltechprodukter inom de nordiska länderna.
Amokabel har som många andra växande företag stora problem med att inte få tillgång
till den effekt de behöver från elnätet för att kunna växa verksamheten. Bolaget har
därför behov av att hitta alternativa sätt att säkerställa strömförsörjningen till sin
verksamhet som inom en nära förestående framtid kommer behövas. Amokabel har nu
givit Soltechs dotterbolag Swede Energy och PowerCell i uppdrag att utreda om
solenergi kombinerat med bränsleceller med vätgasproduktion och lagring kan vara en
del i lösningen. Parametrar som bland annat ska utredas är hur en systemlösning kan se
ut för att både tillgodose framtida effektbehov och hur man kan använda systemet för
effektstyrning samt att förse bolaget med avbrottsfri kraft. Amokabel har även beställt
en 800kWp stor solcellsanläggning från Swede Energy vars el-produktion bland annat
avses användas för vätgasproduktion.
Soltechs VD Stefan Ölander kommenterar:
”Detta samarbetsavtal med PowerCell och avtalet med Amokabel är ett stort genombrott
för att hjälpa alla företag och offentlig sektor med den stora problematiken kring
effektbrist i elnätet. Affärsmöjligheterna är mycket stora och vi är glada och stolta över
att PowerCell väljer vår koncern som samarbetspartner”.
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PowerCell Swedens försäljningschef Andreas Bodén kommenterar:
”Det ökande behovet av energi och framför allt hållbar energi, gör kombinationen
solenergi och bränsleceller oerhört intressant. Vi ser därför stora möjligheter för
stationär kraftgenerering baserad på lokalt framställd och lagrad vätgas i kombination
med bränsleceller.”
För mer information kontakta:

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.
E-post: stefan.olander@soltechenergy.com
Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar
solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced
Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales &
Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, MeraSol, Soldags, Takorama,
Fasadsystem och Measol. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First
North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 35 000 aktieägare. Bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email:
certifiedadviser@penser.se . För mer information se: www.soltechenergy.com
Bifogade filer

Soltech Energy och PowerCell ingår nordiskt samarbetsavtal

SolTech Energy Sweden

Tegnérgatan 1

SE-111 40 Stockholm

