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CLIMEON VINNER UTÖKAD ORDER FRÅN FINCANTIERI    
 

Climeon har fått ytterligare en order från den italienska skeppsbyggaren Fincantieri på Heat Power-
moduler till ett värde av 1,5 MEUR. Heat Power modulerna kommer att installeras i det fjärde 
kryssningsfartyget som Fincantieri bygger för Virgin Voyages. 
 
År 2016 vann Climeon en order på Heat Power-moduler till tre kryssningsfartyg som byggs av Fincantieri för Virgin 
Voyages. Climeon har sedan dess levererat Heat Power-moduler till två av tre fartyg som för närvarande byggs vid 
Fincantieris skeppsvarv. Det första skeppet, Scarlet Lady, kommer att färdigställas 2020. 

- Det känns fantastiskt att allt det arbete vi lagt ned på kvaliteten för att leva upp till de höga kraven inom marinindustrin nu 
ger resultat i form av fler affärer, säger Thomas Öström, VD för Climeon. 

Den nya ordern på Heat Power-moduler kommer att levereras under våren 2021 och tas i drift år 2023. Kryssningsindustrin 
ligger i framkant när det gäller energieffektivitet och fortsätter utöka sitt erbjudande med mer hållbara upplevelser.  

- Vi är mycket stolta över att utöka vårt samarbete med både Fincantieri och Virgin Voyages. Marinindustrin behöver 
framåtsträvande varv och skeppsägare, som Fincantieri och Virgin Voyages, som fortsätter att utnyttja grön teknik för att 
spara bränsle och minska utsläppen, säger Carl Berglund, Head of Maritime - Cruise & Ferry. 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Thomas Öström, VD, Climeon  
+46 708 94 96 05  
thomas.ostrom@climeon.com 

 
Carl Berglund, Head of Maritime – Cruise & Ferry 
+46 70 336 33 75 
carl.berglund@climeon.com 

 

 

Om Climeon 
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – ger hållbar el 
dygnet runt, året runt, i överflöd och billigare än alternativen och utklassar därmed andra energislag. Climeon siktar på att 
bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA 
Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.  


