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Cleantech Investin salkkuyhtiö Eagle Filtersille jatkotilaus
Cleantech Investin salkkuyhtiö Eagle Filters on saanut 300.000 euron jatkotilauksen Israelin suurimmalta sähköntoimittajalta IEC:ltä. IEC on
käyttänyt Eaglen ilmansuodatustuotteita, joilla voidaan tuottaa merkittäviä taloudellisia ja ympäristöön liittyviä etuja, jo useita vuosia. Tilaus
osoittaa jälleen kerran Eaglen asiakkaiden uskollisuuden. Tähän mennessä Eaglen asiakkaista yksikään ei ole siirtynyt takaisin perinteiseen
suodatukseen nähtyään Eaglen teknologian toiminnalliset edut.

Eagle Filters mahdollistaa huomattavan polttoainetehokkuuden ja vähentää siten globaalin energiateollisuuden CO2 päästöjä. Yhtiö tarjoaa
tehokkaita sisääntuloilman suodatusratkaisuja kaasukäyttöisille voimalaitoksille. Eaglen teknologiaa hyödyntämällä energian tuottajat
saavuttavat kaasuvoimalaitoksissaan pienemmän käytetyn polttoaineen määrän kautta vuosittain 1-3 miljoonan euron säästöt voimalaitosta
kohden ja samanaikaisesti vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja kaupunkien ilman pilaantumista. Säästöt johtuvat pääasiassa turbiinien
polttoainetehokkuuden lisääntymisestä johtuen kompressorin osien vähemmästä likaantumisesta, kun sisääntuloilma puhdistetaan
tehokkaasti.

Alexander Lidgren, toimitusjohtaja Cleantech Invest kommentoi: "Kun mittasimme salkkuyritystemme ympäristövaikutuksia, Eaglen saavuttamat
vähennykset hiilidioksidipäästöissä ovat todellakin suurimpia. Tämä johtuu kaasuvoimalaitoksien kokoluokasta. Joka kerta saadessaan
tilauksen Eagle tekee merkittävän vähennyksen sähkön tuottamisessa kulutettavan maakaasun määrään. "

Eaglen suodatustekniikka on käytössä useissa maissa Aasiassa, Euroopassa, Pohjois-ja Etelä-Amerikassa sekä Afrikassa. Eaglen asiakkaiden
joukossa on muun muassa Engie, maailman suurin kaasukäyttöisten voimalaitosten toimija, joka otti käyttöön Eaglen tuotteet tiukan ja
pitkällisen testausprosessin jälkeen.

Eaglen liikevaihto H1 2017 kaksinkertaistui verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Yhtiön teknologiaa ovat testanneet viimeisten
kahden vuoden aikana eräät maailman suurimmista kaasuturbiinilaitoksista erinomaisin tuloksin, ja nämä asiakkaat harkitsevat parhaillaan
teknologian laajamittaista käyttöönottoa. Kaiken kaikkiaan maailmassa on noin 10 000 kaasuturbiinia, jotka voisivat hyötyä Eaglen
teknologiasta, yhteenlaskettujen vuotuisten säästömahdollisuusten ollessa 7,5 miljardia euroa.

Cleantech Invest omistaa 28 prosenttia Eagle Filtersistä ja sillä on mahdollisuus nostaa omistajuutensa 40 prosenttiin. Cleantech Invest on
ilmoittanut, että se tukee ja nopeuttaa Eagle Filtersin kehitystä yhtenä ydinomistuksistaan.

"IEC on ollut meille tärkeä asiakas ja on maailman edelläkävijä tehokkaan suodatuksen hyödyntämisessä. Läheinen yhteistyö IEC: n kanssa
tuotteidemme testaamisessa on ollut tärkeä osa T & K-toimintaa. Verifioituaan saavutettuja polttoainesäästöjä useita vuosia IEC on ilmoittanut,
että se ottaa Eaglen teknologian käyttöön useissa muissa voimalaitoksissaan", sanoo Eagle Filtersin toimitusjohtaja Juha Kariluoto.
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Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä.
Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä
Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on
listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.
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