
   CLIMEON AB | TORSHAMNSGATAN 44 | SE-164 40 KISTA | WWW.CLIMEON.COM Sida | 1

Climeons kund, Varmaorka, har meddelat Climeon att de avser avveckla sin verksamhet varför Climeon 
skriver ner orderstocken avseende Island med 131,6 MSEK.

Climeons kund inom geotermi på Island, Varmaorka, har sedan tidigare ett åtagande mot Climeon om att senast den 
31 december 2023 avropa ett antal moduler av Climeons tidigare produktgeneration, HP150. Då Varmaorka nu har 
informerat Climeon om att de avser att avveckla sin verksamhet, och därför inte fullgöra sitt åtagande, väljer Climeon 
att skriva ner värdet på sin orderstock med 131,6 MSEK.

 Som tidigare kommunicerat, befinner sig Climeon i en ny fas med färdigställande och kommersialisering 
av nästa generations Heat Power-teknologi, HeatPower 300, initialt för marknaderna inom marin, 
motordrivna kraftverk samt industriella processer. Denna strategi ligger fast och arbetet fortgår, säger 
Lena Sundquist, VD för Climeon.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Lena Sundquist, CEO, Climeon
+46 708 345 228
Lena.sundquist@climeon.com

Carl Arnesson, CFO, Climeon
+46 700 80 75 00
carl.arnesson@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – 
tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är 
en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, 
kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är 
Certified Adviser.

Läs mer på: .climeon.com

Denna information är sådan information som Climeon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-11-23 07:30 CET.
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