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Sun4Energy etablerar sig i Östergötland

Sun4Energy har öppnat ett nytt kontor i Motala för att kunna erbjuda företag, lantbruk och 
villaägare en nära, personlig och professionell service. Sun4Energy har som mål att under året 
öppna ytterligare kontor samt förvärva bolag för att kunna erbjuda sina tjänster och produkter 
över hela Sverige.

”Det är spännande att få vara med och arbeta för expansion på nya marknader. Vi kommer nu att 
kunna erbjuda hela Östergötland våra skräddarsydda lösningar för solcellsanläggningar och 
laddboxar till elbilen. Till min hjälp har jag Mathias Nordin som är det senaste tillskottet i säljteamet 
och som även kommer att arbeta från kontoret i Motala. Jag förväntar mig att vi snabbt kommer att 
bli en uppskattad och stark aktör i regionen”, säger Hans-Christer Fischer som tidigare byggt upp 
Sun4Energy i Strömstad.

”Jag är glad att Sun4Energy fortsätter att följa sin uttalade strategi att etablera nya kontor för att 
täcka stora delar av Sverige”, säger Mattias Leijon, VD för Sun4Energy Group 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

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 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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