
Pressmeddelande 

ABB får pris som ett av 
Europas ”Cleantech Companies of the 
Decade” för sin laddningsteknik för elbilar 

Utmärkelse understryker vikten av investeringar i ny miljöteknik 

2014-05-21 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelar idag att företagets 

verksamhet inom laddningsinfrastruktur för elfordon har utsetts av Cleantech Group (CTG), till en av 

fem vinnare av priset ”European Cleantech Company of the Decade”. 

ABB:s laddningsteknik används redan med framgång i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien, där 

den skapar nödvändig infrastruktur för att stödja det växande behovet av utsläppsfria fordon runt om i 

världen.  

”ABB stårt för “power and productivity for a better world”. Teknisk innovation är ett signum för ABB 

och vi känner oss ytterst hedrade att få motta denna utmärkelse”, säger Ulrich Spiesshofer, 

koncernchef för ABB. ”Det växande behovet av hållbara transporter kommer att fortsätta driva fram ny 

teknikutveckling och vara grundläggande för den innovativa processen. Investeringar i miljöteknik är 

därför en inbyggd del av ABB:s tillväxtstrategi för att stärka vår ställning inom attraktiva marknader 

såsom teknik för elfordon och solkraft.” 

Priset, av engångskaraktär, delades ut i samband med 10-årsfirandet av Cleantech Forum Europe, 

som i år hölls i Stockholm med prisutdelning i Stockholms Stadshus. 

”ABB och Epyon valdes som det perfekta exemplet på framgångsrikt entreprenörskap inom 

miljöteknik”, förklarade Richard Youngman, Managing Director Europe & Asia, CTG. ”Epyon var ett 

avknoppningsföretag till ett universitet 2006, som skaffade riskkapital 2008 och 2010 och därefter 

såldes till ett stort multinationellt företag, nämligen ABB, 2011. Företaget drivs fortfarande i samma 

form med samma team och drar nytta av ABB:s internationella täckning för att sprida sin 

snabbladdningsteknik till de framtida marknaderna för elbilar, till exempel Kina.” 

I juli 2011 meddelade ABB att företaget hade köpt Epyon B.V, en ledande innovatör av teknik för 

laddningsinfrastruktur för elbilar, med fokus på laddarstationer för likström (DC) och programvara för 

hela stationsnät. Epyon grundades 2005 med huvudkontor i Nederländerna och runt 50 medarbetare 

över hela världen vid tidpunkten för förvärvet.  

Idag är Epyons teknikportfölj en del av ABB:s division Discrete Automation and Motion och omfattar 

en rad lösningar för alla laddarstandarder, tjänster för anslutning och fjärrstyrning av teknik till 

laddningsstationer samt ett antal installations-, utbildnings- och underhållstjänster.   

I februari 2014 tillkännagav ABB ett strategiskt samarbete med Shenzhen BYD Daimler New 

Technology Co., Ltd. avseende leverans av DC-snabbladdare under en period av sex år till DENZA i 

syfte att hjälpa Kina att bli globalt ledande inom snabbladdning av elbilar. 

Priset Cleantech Companies of the Decade är en del av 10-årsfirandet av European Cleantech 

Forum, ett årligt samarbetsforum för innovatörer och intressenter inom miljöteknik, inklusive 

entreprenörer, företag, investerare och regeringsföreträdare. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar 

prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag 

verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare. 

http://www.abb.com/
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Cleantech Group (www.cleantech.com) hjälper sina kunder till snabbare hållbara innovationer. 

Företagets marknadsdatabas i3 spårar affärer på mer än 7 miljarder varje år i mer än 23 000 

miljöteknikföretag och hjälper på så sätt sina prenumeranter att hitta, studera och få kontakt med 

entreprenörer och effektivisera sina innovationsprocesser. Cleantech Forum kompletterar i3 genom 

att samla innovatörer och andra intressenter för att diskutera olika frågor inom innovation. CTG:s 

Advisory Services erbjuder strategisk rådgivning inom hållbar tillväxt och finansiering av hållbara 

innovationer. 
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