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FRAMSTEG I GEOTERMIPROJEKT I USA  
 
I december 2018 levererade Climeon fyra Heat Power-moduler till Wendel Energy Operations I. Efter 
leveransen har installationen försenats på grund av lokala externa faktorer. För att kunna slutföra 
installationen har nu markhyresavtalet kopplat till kundens anläggning överförts till ett nybildat bolag som 
kontrolleras av Baseload Capital. Detta innebär att Climeon kan fullfölja sina åtaganden gällande 
installation och driftsättning. 

 

- Vi är mycket nöjda över att vi nu kommer att kunna fullfölja vårt första projekt i USA med Baseload Capital som 
ny ägare av kraftverket, säger Thomas Öström, VD för Climeon. 

- Att slutföra den här pilotinstallationen är strategiskt viktigt för vår framtida affär i USA, fortsätter Thomas 
Öström. 

År 2017 fick Climeon en beställning på ett geotermiskt kraftverk i Kalifornien från kunden Wendel Energy 
Operations I. Climeon levererade, och intäktsförde, de fyra Heat Power-modulerna i december 2018. 
Installationen försenades dock på grund av externa faktorer lokalt i USA.  

Tillsammans med Baseload Capital, som var med och finansierade det ursprungliga kundprojektet, har Climeon 
arbetat för att hitta en lösning för att fullfölja projektet. Baseload Capital har nu övertagit markhyresavtalet för 
den avsedda anläggningen samt tillhörande Climeon Heat Power-utrustning. Efter ägarbytet kommer Climeon 
att kunna fullgöra sina åtaganden gällande installation och driftsättning, med Baseload Capital som slutkund. 
Nu påbörjas arbetet med en ny tidplan för installation och driftsättning. 

 

 

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

Charlotte Becker, Investerarrelationer Climeon 
+46 730 37 07 07 
charlotte.becker@climeon.com  

 

Om Climeon AB (publ) 
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – 
tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat 
Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer 
från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified 
Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se. 

 


