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NGENIC AB:S (PUBL) DOTTERBOLAG 
AIRPATROL HAR BEVILJATS 3,3 MSEK I 
UTVECKLINGSBIDRAG
Enterprise Estonia (EAS) - som är en estnisk myndighet motsvarande Vinnova och Tillväxtverket i 
Sverige som stödjer affärsutveckling och innovation i näringslivet - har beviljat 329 k€ i projektmedel 
för att integrera AirPatrols produkter med Ngenics produkter. AirPatrol är ett helägt dotterbolag till 
Ngenic AB. Projektet kommer också att utveckla nya funktioner och bättre kundupplevelse för 
befintliga kunder.

“Med det extra stödet kan vi accelerera den pågående integrationen mellan bolagen” säger Daniel 
Dordett, CEO AirPatrol OU.

Projektet pågår under 18 månader fram till Q3-2023, och innefattar både ny och förbättrad 
hårdvara och mjukvara.

“Som ett resultat kommer vi också att kunna göra mer genomgripande utveckling för att i slutänden 
leverera mer konkurrenskraftiga lösningar för bolagen. Framför allt för att avhjälpa aktuella 
utmaningar med energisystemet som höga elpriser, kapacitetsbrister i elnäten och bättre matchning 
av förbrukning mot tillgången på förnybar energi. Dessa utmaningar är idag ett stort problem för 
flera regioner i Europa där man inte längre kan göra nyetableringar i form av arbetstillfällen och 
bostäder.” avslutar Björn Berg vd för Ngenic AB.

För mer information:
Enterprise Estonia: www.eas.ee
AirPatrol OU: www.airpatrol.eu
Ngenic AB: www.ngenic.se

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

DANIEL DORDETT, AIRPATROL
Mail: daniel@airpatrol.eu
Telefon: +372 545 33 777
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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

Denna information är sådan information som Ngenic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-01-13 10:30 CET.
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