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Zazz Energy lämnar in ansökan om miljötillstånd 
för två anläggningar i Grekland
Förberedelsearbetet för de två tidigare meddelade biokraftvärmeverken har påbörjats. Vi är glada 
att kunna informera att filen för studier och underlag för godkännande av miljöförhållandena 
utarbetats och officiellt lämnat till myndigheterna den 31 januari 2023. Det slutliga godkännandet 
förväntas inom de närmaste 2 månaderna. Anläggningarna förväntas vara i drift under fjärde 
kvartalet 2023. Med idrifttagningen av den första av dessa två anläggningar är Zazz Energy 
kassaflödespositivt. Projektet finansieras huvudsakligen lokalt i Grekland med stöd av EU-bidrag. 
Ilias Tzoufetas, VD och koncernchef för NAIS Energy P.C. säger i detta avseende:
''Den fullständiga filen lämnades in till myndigheterna den 31 januari 2023 och senast i slutet av 
mars förväntar vi oss att miljövillkoren utfärdas, ett nödvändigt steg för fortsättningen. Nästa steg 
är undertecknandet av anslutningsavtalen till kraftnätet''.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ari Kemppainen, VD, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) 
E-post: ari.kemppainen@zazzenergy.com Telefon: +46 70 140 17 92

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

Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) 
Telefon: +46 70 537 98 40

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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