Mölndal den 31 mars 2017
Alelion får EU-finansiering för utveckling av lösningar för framtidens
energilagringssystem.
Alelion Energy Systems AB har beviljats finansiering för ett projekt inom Horizon 2020, EU:s
ramprogram för forskning och innovation.
Tillsammans med Toyota Material Handling, har bolaget byggt upp en stor kunskap om
litiumjonbatterier för materialhanteringssektorn. Slutkunderna erbjuds batterilösningar som
förbättrar totalekonomin kring truckar och andra fordon för materialhantering på ett dramatiskt sätt.
Projektet avser en förstudie kring hur Alelions innovativa energilösningar med litiumjonteknik tar
nästa steg och skapar nytta i det framtida energisystemet. Alelions ambition är att vara en aktiv kraft
i samhällets omställning till hållbara och koldioxidneutrala energibärare. Alelion kommer att ansöka
om ytterligare medel ur SME-2 för att bygga samverkansprojekt.
Finansieringen uppgår till 50 000 EUR och erhålls inom utlysningen SME Instruments. Projektet pågår
under våren och sommaren 2017 och är ett första steg i företagets plan att etablera sig i
internationella Utvecklings- och EU-projektmiljöer.
Alelions Certified Adviser är G&W Fondkommission.
För mer information, vänligen besök: www.alelion.com eller kontakta
Daniel Troedsson
VD, Alelion Energy Systems AB (publ)
Tel: +46 707 51 67 10
e-mail: daniel.troedsson@alelion.com
Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB
(publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 08:50 CET

Om Alelion
Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på
litiumjonteknologi. Fokus är initialt på segmentet materialhantering och batteri till truckar för att
ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syratekniken i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet
och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom
denna marknad. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie
(ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som
Certified Adviser.

