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NGENIC AB (PUBL) TECKNAR 
FLEXIBILITETSKONTRAKT MED E.ON I 
VAXHOLM
Ngenic och E.ON har tecknat ett kontrakt om flexibilitet i Vaxholm. Kontraktet 
sträcker sig över 2 år och ger minst 1,7 MSEK under kontraktstiden. Till det kommer 
intäkter för faktiska avrop av flexibilitet vid kapacitetsbehov.

- Kontraktet är ett kvitto på att det vi tillsammans med E.ON genomfört i vinter inom CoordiNets 
demonstration i Skåne nu blir etablerat. Ngenic tar därmed steget från projekt till kommersiell aktör 
som s.k. aggregator. Intäktsnivåerna är i linje med våra förväntningar och visar på mycket god 
lönsamhet för förbrukningsflexibilitet, säger Björn Berg, vd Ngenic.

Elnäten i storstadsregionerna är mycket ansträngda och även om stora investeringar i nätkapacitet 
planeras kommer förbrukningsflexibilitet att vara en vital del av energiomställningen till ett 100% 
förnybart energisystem.

Tack vare digitaliseringen och de nya elmätarna kan nu energikunder bidra till att snabbt få fram 
kapacitet i befintliga elnät och därmed släppa fram laddning av elbilar och nyetablering av bostäder 
och annan verksamhet i Vaxholm.

- Dessutom blir befintlig infrastruktur bättre utnyttjad och därmed bidrar till ett mer resurseffektivt 
samhälle. Det tjänar alla på, elkunderna, energibolagen, samhället och inte minst miljön, avslutar 
Björn Berg.
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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
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