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REXEL SVERIGE AB OCH NGENIC AB 
INLEDER SAMARBETE
Rexel Sverige AB och Ngenic AB har tecknat inköpsavtal och ett Letter of Intent mot 
bakgrund av att man ser stor potential i ett samarbete. Företagen ser att man har 
stora möjligheter att gemensamt möta behovet av individuell mätning och 
debitering (IMD) för fastighetsägare på den svenska marknaden.

- Det här är ett naturligt nästa steg för Ngenic för att möta det kraftigt ökande behovet av våra 
produkter och tjänster för mätning och energioptimering, Rexel är ett fantastiskt företag och vi ser 
verkligen fram emot att möta marknaden som partners, med Rexels breda kunskap inom 
energiområdet och starka rikstäckande försäljnings-, leverans- och installationsnätverk ser vi att ”det 
här är en perfect match” säger Ngenics VD Björn Berg.

Ngenics produkter och tjänster kommer att ingå i Rexels digitala tjänsteplattform.
- I en tid där fokus på energikostnader och behov av snabb omställning är högaktuell är det viktigt 
för oss att jobba med partners som Ngenic för att stärka vårt erbjudande och stödja våra kunder 
med smarta energilösningar, säger Jörgen Lundgren, affärsutvecklingsansvarig för nya digitala 
tjänster på Rexel.

- Ngenics produkter och tjänster för IMD kompletterar Rexels redan breda produkt- och 
tjänstesortiment inom solenergi och elbilsladdning. Det stärker Rexels erbjudande inom områdena 
till bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag, säger Christoffer Löfquist produktchef för 
solenergi och elbilsladdning på Rexel.

Samarbetet lanseras i veckan på Stockholm Smart City Live på Kistamässan den 11-12 maj.

Om Rexel

Rexel Sverige är en del av den världsomspännande koncernen Rexel Group som är expert inom 
professionell distribution av produkter och tjänster för elbranschen. Koncernen vänder sig till tre 
huvudmarknader: bostäder, kommersiella fastigheter och industrier. Rexel finns på fler än 1 900 
platser i 24 länder och har drygt 26 000 anställda. Koncernen omsatte 14,7 miljarder euro 2021. 
Rexel Sverige har en stark position på elmarknaden och erbjuder elmaterial och tjänster för alla 
typer av applikationer. Rexel Sverige är cirka 750 medarbetare på nästan 60 platser. Företaget har 
gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi och hållbara lösningar som energieffektiviserar 
Sverige. Rexel är noterat på Euronext Paris. Läs mer på www.rexel.se

http://www.rexel.se
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VID YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

BJÖRN BERG, VD
Mail: bjorn.berg@ngenic.se
Telefon: +46 70 570 70 17

PATRIK NILSSON, INVESTOR RELATIONS
Mail: patrik.nilsson@ngenic.se
Telefon: +46 76 628 56 00

KORT OM NGENIC

Ngenic är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av 
energisystem, med energiföretag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare som 
kunder. Produkterna och systemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig 
infrastruktur i el- och fjärrvärmenät samtidigt som kundvärdet av energileveransen ökar. 
Energieffektiviseringsföretagen (EEF) utsåg Ngenic till Årets framtidsföretag 2019. Huvudkontoret 
ligger i Uppsala. Ngenic är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NGENIC). För mer 
information, besök: www.ngenic.se

Ngenics Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90

 Certifiedadviser@redeye.se
 www.redeye.se

BILDMATERIAL

https://ngenic.se/press/
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