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Pressmeddelande 28 Maj, 2019 

Azelios VD Jonas Eklind tilldelas utmärkelsen Mission 

Innovation Champion vid en ceremoni i Vancouver 
 
Azelios VD Jonas Eklind var Sveriges utvalda representant vid prisutdelningen för Mission 
Innovations fjärde årliga ministermöte i Vancouver den 27 maj, som sammanför ministrar, 
företagsledare och innovatörer. Vid ceremonin tilldelades Jonas Eklind Mission Innovation 
Champion tillsammans med pristagare som var och en representerar ett medlemsland 
inom Mission Innovation. 
 
Mission Innovation lanserades vid Paris klimatkonferens 2015 som ett globalt initiativ från 
22 länder och Europeiska kommissionen, på EU:s vägnar, för att påskynda globala 
innovationer inom förnybar energi och göra förnybar energi tillgänglig och tillförlitlig. 
 
De utnämnda Mission Innovation Champions är individer med erfarenheter av att utveckla 
nya kreativa idéer som driver på omställningen i den förnybara energirevolutionen. 
Innovatörer som utvecklar nya sätt att göra energi mer hållbar, tillförlitlig och billig. 
 

• Om Mission Innovation: http://www.mission-innovation.net/about-

mi/overview/joint-launch-statement/ 

• Om Mission Innovation Champion: https://www.michampions.net/  

 

 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Jonas Eklind – VD 
Email: jonas.eklind@azelio.com  
Tel: 070-940 35 80  
 
Om Azelio 
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring 
för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med 
andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el 
under 13h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och 
produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och 
Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn 
och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget 
på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.  
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