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Biooljeanläggningen i Grekland pausas - utan 
inkomstbortfall

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (ZAZZ Energy) har av sin grekiska partner NAIS ENERGY P.C. 
(NAIS) meddelats att man inte kommer få leveranser av bränslet bioolja under en tid framåt. 
Det betyder att ZAZZ Energy tills vidare pausar driften av biooljeanläggningen i Grekland. 
ZAZZ Energy kommer dock att bli fullt ut kompenserat för förlorad försäljning.

Orsaken till NAIS leveransstopp är det kraftigt höjda priset på bioolja, som NAIS köper på den 
öppna marknaden. Enligt avtal har NAIS möjlighet att avbryta leveranserna till ZAZZ Energy, 
förutsatt att man kompenserar Bolaget fullt ut för utebliven total försäljning. Det grekiska statliga 
elbolaget Hedno, som är den enda kunden till kraftverket, påverkas inte av detta.

NAIS bedömer att åter kunna leverera bioolja till ZAZZ Energy i samband med att en egen 
produktionsanläggning för bioolja sätts i drift, vilket beräknas ske i februari 2023. NAIS, som idag 
köper biooljan på den öppna marknaden, påverkas av prishöjningar på ett sätt som gör att de 
väljer att ersätta ZAZZ Energy för utebliven försäljning.

Under perioden fram till att driften kan återupptas kommer ZAZZ Energy att underhålla och 
uppgradera anläggningen för att snabbt kunna återstarta densamma. Kostnaderna för detta tas av 
NAIS. Zazz Energy ser att en uppdatering av affärsmodellen behöver göras utifrån de förändrade 
marknadsförhållandena.

"Detta hindrar inte det arbete som NAIS och ZAZZ Energy gör för att förbereda nya investeringar i 
Grekland både inom bioolja och pyrolys av biomassa" säger Ilias Tzoufetas, vd och koncernchef, 
NAIS.

"ZAZZ Energy kommer att utnyttja driftstoppet till att förbättra biooljeanläggningen samt fortsätta 
arbetet med de nya projekt som planeras. Efterfrågan på elproduktion med förnyelsebara råvaror 
är mycket stor i Grekland" säger Ari Kemppainen, vd, ZAZZ Energy of Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ari Kemppainen, VD, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
E-post: ari.kemppainen@zazzenergy.com
Telefon: +46 72 949 21 99

Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 76 860 84 06
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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

Denna information är sådan information som Zazz Energy of Sweden är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-13 19:00 CEST.

Bifogade filer

Biooljeanläggningen i Grekland pausas - utan inkomstbortfall

mailto:adviser@eminova.se
https://storage.mfn.se/798e5f0f-9913-4a29-9f8b-830a1264e85e/biooljeanlaggningen-i-grekland-pausas-utan-inkomstbortfall.pdf

