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ALEC Energy i avtal med Azelio för utveckling och 

energilagringsprojekt i Mellanöstern och Afrika 
 
ALEC Energy och det svenska företaget Azelio har tecknat en avsiktsförklaring (MoU) som 
innefattar ett samarbete över 49 MW installerad kapacitet av Azelios energilagring fram till 
2025. Projekten är inriktade på Mellanöstern och Afrika, där Alec Energy avser utöka sitt 
erbjudande som projektutvecklare och systemintegratör av förnybara energiprojekt. 
 
ALEC Energy och Azelio har ingått samarbete för att utöka ALEC Energys affärserbjudande att 
leverera el och värme till kommersiella och industriella kunder med hjälp av Azelios 
teknologi för termisk energilagring. Den unika lagringsteknologin som utvecklats av det 
svenska företaget kan kopplas till solceller, vindkraft eller annan energikälla, lagra energin i 
återvunnet aluminium och kostnadseffektivt leverera förnybar energi som värme och el, på 
efterfrågan dygnet runt. Avsiktsförklaringen innefattar ett samarbete över 49 MW fram till 
2025 och inleds med 150 kW 2021, följt av 4 MW 2022, 7 MW 2023, 13 MW 2024 och 25 MW 2025. 
 
Det prisbelönta solföretaget, ALEC Energy, är en del av ALEC Engineering and Contracting L.L.C 
(ALEC) och erbjuder ett komplett spektrum av tjänster, från koncept till drift och underhåll 
av solcellsprojekt. ALEC är en del av Investment Corporation Dubai och sysselsätter över 12 
000. 
 
"Vi ser fram emot att samarbeta med Azelio i ett långsiktigt partnerskap med möjligheten att 
introducera denna förnybara teknik i hela regionen och installera kommande 
verifieringsprojekt av bolagets innovativa lösning", säger James Stewart, General Manager för 
ALEC Energy. 
 
”Azelio har inlett en etablering i regionen genom ett verifieringsprojekt i Abu Dhabi 
tillsammans med Masdar och Khalifa University. Vi stärker nu vår position ytterligare genom 
att ingå ett långsiktigt samarbete med ett väletablerat företag som ALEC Energy. Vi ser fram 
emot en lyckade etablering och framtid i regionen”, säger Jonas Eklind VD för Azelio. 

 
For mer information, kontakta 
Jonas Eklind – CEO   
Email: jonas.eklind@azelio.com   

Tel: +46 709 40 35 80   
 

Om Azelio 

Azelio är ett publikt svenskt företag som specialiserat sig på lagring av termisk energi med produktion av el och 
värme. Tekniken är revolutionerande för sin unika förmåga att producera el och värme från lagret under 13 timmar 
vid nominell effekt. Systemet lagrar energi i återvunnet aluminium och har en total effektivitet på upp till 90% från 
energi till värme och el. Lösningen är skalbar och kostnadseffektivt från 0,1 MW upp till 100 MW och har ingen 
reducerad kapacitet över tid. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och 
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utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt en närvaro i Stockholm, Peking, Madrid och Marocko. Sedan starten 
2008 har företaget investerat över 1,5 miljarder kronor i teknisk utveckling. Azelio är noterat på Nasdaq 
Stockholm First North. FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se.  

 

About ALEC Energy  
ALEC Energy is a related business division of ALEC Engineering and Contracting L.L.C., offering a complete turnkey 
solution for both rooftop and ground-mounted Solar PV Plants. In a country where the solar sector emerges, ALEC 
Energy has established itself as the most reliable and expert solar solution provider, as it enjoys the local experience 
of an efficient project management team alongside experts having strong technical know-how of construction of 
Solar Photovoltaic Power Plants. ALEC Energy offers complete a complete spectrum of services from concept to 
commissioning and even operations and maintenance of Solar PV Projects in the UAE. ALEC Energy is a DEWA 
certified contractor and a certified corporate member of the Middle East Solar Industry Association. 
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