
 

 

Mölndal den 8 oktober 2018      

ALELION ENERGY SYSTEMS STARTAR SAMARBETE MED GLOBAL 
FORDONSTILLVERKARE OCH FÅR ORDER VÄRD 13 MSEK 

Som ett led i ett samarbetsavtal med en global fordonstillverkare har Alelion Energy Systems AB 

(publ) fått en order på högspänningsbatterier av litiumjontyp. Samarbetet omfattar både 

utvecklingsarbete och produkter och är i ett första skede under 2018 och 2019 värt 13 MSEK.  

”Den här ordern är ännu en viktig bekräftelse på vår position som ledande utvecklare och tillverkare 

av litiumjonbatterier för olika typer av industrifordon”, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy 

Systems. ”Vi har tidigare framför allt jobbat med lågspänningsbatterier men med den här ordern tar 

vi ett viktigt steg mot att öka vår affär inom tyngre fordon som är ett stort men också delvis nytt 

segment för oss.” 

För mer information, vänligen kontakta: 

Daniel Troedsson    

CEO    

Alelion Energy Systems AB   

0707-51 67 10  

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 8 oktober 2018 kl. 08:30 CET 

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. 

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 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. 


