
 
 

Mölndal den 6 april 2018  

Alelion ökar satsningen på egna patent 

Alelion Energy Systems AB (publ) bygger sina energilagringssystem på innovativ teknik som många 

gånger utvecklats av bolaget självt. Flera av bolagets lösningar har varit så innovativa att de lett till 

egna patent och fler är på gång.  

Nyligen lämnade bolaget in ytterligare patentansökningar och för att säkerställa att bolagets 

omfattande forskning och utveckling leder till patent som skyddar bolagets immateriella 

rättigheter, har Alelion sedan en tid tillbaka anställt en särskild patentingenjör.  

 
Alelions teknologiska landvinningar inom energilagringssystem har sedan bolaget startade för mer än 

tio år sedan, lett till en rad patentansökningar och beviljade patent. Bland de patent som bolaget fått 

märks bland annat en metod för att stapla battericeller på ett sådant sätt att det lättare går att mäta 

och styra centrala parametrar. Patent finns även för en teknologi som gör att kraften från 

batterierna, om de skulle vara på väg att ladda ur, endast stryps om uttaget av kraft från batterierna 

ligger under en viss nivå. Den teknologin gör att man undviker tvära stopp av fordon vid höga 

hastigheter eller vid lyftning och bidrar därmed till att undvika farliga situationer. 

Nyligen lämnade bolaget in en patentansökan för ett system för effektiv uppvärmning av battericeller 

samt en ansökan om patent för en metod för att upptäcka om en laddningsenhet är kopplad till ett 

fordon.  För att ytterligare öka möjligheterna till nya patent och bättre skydd för bolagets 

innovationer och immateriella rättigheter, anställde Alelion för en tid sedan sin första 

patentingenjör. 

”Teknologiska landvinningar inom energilagringsområdet är grunden för våra framgångar och för att 

säkra vår starka position inom litiumjonbatterier kommer vi att fortsätta satsa på att utveckla vår 

teknologi”, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy Systems. ”Men lika viktigt som det är att 

lyckas utveckla ny teknologi är det att skydda den och de immateriella rättigheter som hänger ihop 

med den. Vi kommer därför att öka våra satsningar på att få till fler och bättre patent och beslutet att 

anställa en patentingenjör är en viktig led i det arbetet.” 

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 

Om Alelion Energy Systems AB (publ) 

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. 

Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-

syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken 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. 

http://www.alelion.com/


 
Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för 

industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas 

stå färdig under det tredje kvartalet 2018. 

Läs mer på www.alelion.com 

Alelions största ägare är Pegroco Invest AB och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål 

för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, 

tel: 08-503 000 50 

 


