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NGENIC AB (PUBL) OCH SALA-HEBY
ENERGI AB UTÖKAR SAMARBETET
Ngenic AB och Sala-Heby Energi har idag träffat en överenskommelse om
vidareutveckling av samarbetet till att leverera digitala energitjänster till Sala-Heby
Energis kunder.
- Sala-Heby Energi är kund sedan många år tillbaka och vi har också ett pågående projekt med
elnätsoptimering. SHEAB är ett progressivt energibolag som tidigt varit ute med effekttariffer. Därför
känns det extra roligt att vi får förtroendet att även utveckla kundapplikationerna tillsammans, säger
Björn Berg vd Ngenic.
Med avtalet kommer ett projekt inledas för att tillsammans utöka befintligt erbjudande med tjänster
i form av Ngenic Tune och Track också kunna erbjuda information och optimering av kundernas
totala energiförbrukning och distributionskostnader i form av elnäts- och fjärrvärmetariffer. Utöver
värmestyrning kommer utveckling av styrning för laddboxar och optimering mot
solenergiproduktion.
- Med de senaste tidens fokus på energikostnader så blir det ännu viktigare att vi som
energileverantör kan hjälpa kunderna att göra rätt. Ngenic har varit en pålitlig och innovativ partner
till oss och då är det naturligt att vi nu tar nästa steg tillsammans, säger Håkan Carefall vd Sala-Heby
Energi AB.
Samarbetet är ett steg på vägen mot att kunna erbjuda en helhetslösning för energibolag och
slutkunder, både för fjärrvärme och el. Allt för att kunna möta behoven hos dagens och
morgondagens energikunder och samtidigt skapa flexibilitet i näten. Något som alla tjänar på i
längden, kunderna som sparar energi och pengar, energidistributionen som effektiviseras, och
miljön genom att undvika dyra timmar med kraft som ofta inte är fossilfri.
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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

KORT OM SALA-HEBY ENERGI
SHE är en lokal leverantör av el, värme och energieffektivisering. Sala-Heby Energi bildades 1973.
Tittar vi bakåt ser vi ett företag som antagit en tydlig miljöprofil. Vi ser också hur ett produktföretag
sakta förändrats med ambitionen att bli ett marknadsföretag – på kundens villkor. Vi har gått från
fossila bränslen till att år 2000 inviga vårt nya kraftvärmeverk där vi producerar både el och värme av
100 % biobränslen. För mer information, besök: https://sheab.se/
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