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CLIMEON EN AV 100 INNOVATIONER MED STÖRST 
POTENTIAL ATT MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPP 
 
Climeon har utsetts till en av 100 innovativa lösningar med störst potential att väsentligt minska 
koldioxidutsläppen av Mission Innovation, ett globalt initiativ bestående av 24 länder och  
EU-kommissionen. Lösningarna presenterades som en del av 1.5°C Compatible Solutions Framework 
som syftar till att hjälpa investerare att identifiera teknologier med störst potential att motverka 
klimatförändringarna.   
 
2015 kom mer än 190 länder överens om att anta Agenda 2030, den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar 
utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Med dessa globala mål har världens ledare förbundit sig till att uppnå 
tre saker fram till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa 
klimatkrisen. 

För att lösa klimatkrisen krävs nya innovationer inom hållbar energi och därför startades Mission Innovation för att kraftigt 
påskynda innovationstakten inom miljöteknik. Mission Innovation består av 24 länder och EU-kommissionen, på uppdrag av 
Europeiska unionen. De länder som deltar i Mission Innovation representerar tillsammans 60% av världens befolkning, 70% 
av BNP och 80% av de offentliga investeringarna i grön energiforskning. 

Mission Innovation är också initiativtagare till 1.5°C Compatible Solutions Framework, ett ramverk som syftar till att hjälpa 
offentliga och privata investerare att hitta de teknologier som har störst potential att motverka klimatförändringarna och 
begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader Celsius, i linje med Parisavtalet och IPCC:s specialrapport. Vid 
ministermötet Mission Innovation 4 i Vancouver i maj 2019 presenterades 1.5°C Compatible Solutions Framework och de 
100 innovativa lösningar med störst potential att minska koldioxidutsläppen som ingår. En av lösningarna var Climeons 
Heat Power-teknik som omvandlar spillvärme och geotermisk värme till grön el.  

- Climeon startades ur en drivkraft att motverka klimatförändringarna så att väljas ut som en av lösningarna som kan hjälpa 
världen att klara det avgörande 1,5°-målet känns fantastiskt, säger Thomas Öström, VD för Climeon.  

- Vi är stolta över att ha blivit utvalda som en del i 1.5°C Compatible Solutions Framework och att potentialen för vår teknik 
bekräftas av Mission Innovation. Det visar att även internationella policymakare tror att Climeon har potential att väsentligt 
bidra till att minska koldioxidutsläppen och motverka klimatförändringarna, säger Thomas Öström, VD för Climeon. 

De 100 lösningarna ska var och en ha potential att minska koldioxidutsläppen med 10 miljoner CO2e eller mer till 2030, 
alternativt vara av strategisk vikt. 

Läs mer om Mission Innovation och 1.5°C Compatible Solutions Framework på https://www.misolutionframework.net.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 
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Om Climeon AB (publ) 
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör 
en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar 
energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon 
siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier.  
FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se. 

 


