
Nolato och Bixia i elhandelsavtal
Elhandelsbolaget Bixia och det internationella leverantörs-företaget Nolato med huvudkontor i Torekov, har tecknat
elhandelsavtal.

– Vi jobbar hårt med att bistå svenska industrikunder med vår krafthandelskompetens. Det är därför mycket glädjande att Nolato
har valt oss som sin elhandlare, säger Flemming Christoffersen, chef företagsförsäljning på Bixia.

Nolato är ett internationellt välrenommerat industriföretag med huvudkontor på Bjärehalvön tillika en av Bixias hemmamarknader
genom delägarna Bjäre Kraft.

Ökad konkurrenskraft
Krafthandeln är central för både små och stora affärer.

– Vår ambition är att ge Nolato ökad konkurrenskraft över tid. Genom att vi redan nu handlar på de framtida elterminerna för 2015
och 2016 i vår portfölj för Nolatos räkning, kan vi optimera elpriset och i det bistå dem bli extra konkurrenskraftiga, säger
Flemming Christoffersen.

– Bixia är en lagom stor aktör för vår verksamhet i Sverige. Genom att vi är en förhållandevis stor kund får vi högt fokus i
kombination med hög kompetens. Det tror jag ger stabil konkurrenskraft på sikt, säger Per-Ola Holmström CFO på Nolato.

Inte bara el
Den finansiella delen av affären är således minst lika viktig som leveransen av fysisk ström.

– Volymen omfattar drygt 60 GWh, det för respekt med sig. Vi försöker bygga ett värdeskapande samarbete genom rådgivning för
elterminer, valutakurser, områdeskontrakt (s k CfD) och elcertifikat, berättar Flemming Christoffersen.

– Det är alltså i huvudsak tre avgörande faktorer som lett till att vi valde Bixia. Förutom storleken är det också de kontaktytor vi
träffat som har varit ytterst övertygande och professionella, med många goda idéer, samt bra tekniska plattformar och system för
samarbetet, säger Per-Ola Holmström.

För mer information kontakta:
Anna Fjellner, pressansvarig Bixia, 076-828 58 11
Per-Ola Holmström, Executive Vice President/CFO Nolato, 0705-763340
Flemming Christoffersen, chef företagsförsäljning Bixia, 070-813 017 29

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi,
Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 16
kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Sjöbo, Stockholm, Trollhättan,
Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.
Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,8 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av
de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 750 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se


