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3 juli 2020  

 

Minesto avser slutföra Vestmannasund-installation under 

kommande tidvattenfönster  
 

Under veckan har installationsarbeten på land och till havs utförts i Minestos 

tidvattenprojekt i Vestmannasund, Färöarna med personal från Minesto, SEV och 

leverantörer. Installationen av sjökabeln som ansluter till elnätet slutfördes inte som 

planerat på grund av ett tekniskt problem som inträffade under kabelläggningen. 

Det tekniska problemet är inte relaterat till Minestos DG100-system i sig, men får påverkan 

på tidplanen för installationsarbetet. Minesto siktar på att färdigställa installationen av 

infrastruktur under kommande perioder av gynnsamma tidvattenförhållanden.  

"Oavsett hur ivriga vi är att så snart som möjligt få igång kraftverket och börja producera el till 

nätet respekterar vi den ledtid som krävs för att säkert slutföra installationen av projektets 

infrastruktur", säger Martin Edlund, VD för Minesto.  

 

För mer information, vänligen kontakta 

Martin Edlund, CEO 

+46 31 29 00 60 

press@minesto.com 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 

596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för 

offentliggörande den 3 juli 2020 kl. 15:40 CEST. 

 

Om Minesto 

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det 

globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell 

elproduktion ur havet. 

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina 

kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma 

havs- och tidvattenströmmar.  

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s 

största investering inom marin energi.  



 

 

 

 

 

 

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. 

Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) 

är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W 

Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 

Läs mer om Minesto på www.minesto.com 

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media. 

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig 

på www.minesto.com/investor.  
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