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Ny investering, 1 MW Biooljeanläggning för grön 
energiproduktion i Grekland. 20-årigt elavtal värt 
ca 300 miljoner kronor över sin livscykel

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har investerat i en ny 
Biooljeanläggning på 1MW i Grekland. Denna anläggning följer bolagets tidigare information 
och ingår i avtalet om att uppföra 10 nya biooljeanläggningar i Grekland. Anläggningen har ett 
20-årigt elavtal värt ca 300 miljoner kronor över sin livscykel (ca 15 miljoner kronor per år) samt 
även möjligheten att sälja varmvatten/värme för ca 3,5 miljoner kronor per år.

Bolaget siktar på att ha anläggningen klar för drift och uppkopplad mot det grekiska elnätet under 
fjärde kvartalet 2022.

Biooljeanläggningen kommer att uppföras i Patra industriområde enbart några hundra meter från 
bolagets biomassaanläggning vilket medför mycket positiva synergieffekter kostnadsmässigt när 
det kommer till drift och underhåll samt försäljning av varmvatten/värme.

Christian Casselborg, VD för ZAZZ Energy, ”Det är viktigt för ZAZZ Energy att vi utnyttjar de 
licenser gällande 20-åriga elavtal som vi har knutit upp i Grekland. Med denna investering kommer 
vi att ha tre anläggningar i drift innan årsskiftet. För varje anläggning som tillförs bolaget så ser 
utsikterna för 2023 än mer lovande ut!”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Casselborg, VD, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
E-post: christian.casselborg@zazzenergy.com
Telefon: +46 76 101 14 08

Per Nordberg, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 70 234 00 95
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ZAZZ Energy of Sweden

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att 
förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och 
förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme. Anläggningarna kan också 
producera biokol och trävinäger. Zazz Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive 
byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva 
anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz 
Energy själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket säljs 
direkt till kund av Bolaget.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
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