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Ripasso Energy byter namn till Swedish Stirling  

Styrelsen för miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB har beslutat att föreslå 

bolagsstämman den 26 april att bolaget byter namn till Swedish Stirling AB. 

Bakgrunden till förslaget är att bolaget förväntar sig ett kommersiellt 

genombrott de kommande åren.  

Styrelsen för det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB bedömer att 
bolaget kommer att få ett kommersiellt genombrott de närmaste åren. Mot denna 
bakgrund föreslår man bolagsstämman att byta namn till Swedish Stirling som 
tydligare beskriver företagets verksamhet. 
 
- Vi är ett svenskt bolag på en global marknad som använder stirlingteknologin för att 
utveckla kostnadseffektiva och klimatsmarta lösningar för elproduktion. Namnet 
Swedish Stirling sammanfattar effektivt vad vi gör, och tidpunkten för namnbytet är 
det rätta, säger Sven Sahle, styrelseordförande och största aktieägare i Ripasso 
Energy. 
 
Ripasso Energy AB grundades 2008 av Kockums tidigare Vd – Gunnar Larsson. 
Företagets ambition sedan starten är att utveckla stirlingteknologins enastående förmåga 
att omvandla värmeenergi till elektricitet, samt att utnyttja denna för kommersiellt bruk. 
Företaget har en evig licens på Kockums världsledande stirlingmotor, och har sedan 
grundandet vidareutvecklat tekniken. 
 
I september 2017 lanserade företaget PWR BLOK 400-F – en unik containerbaserad 
lösning där Ripasso Energys stirlingmotorer utvinner energi från rest- och fackelgaser 
inom industrin. Produkten möjliggör för betydande energibesparingar och 

kostnadsreduceringar, samt minskade globala koldioxidutsläpp. Teknologin kan 
användas för brännbara restgaser inom en rad olika typer av industri och 
verksamheter. Potentiella kunder finns över hela världen. Initialt har företaget 
prioriterat ferrokromindustrin i Sydafrika. 
 
- Vi har utvecklat stirlingteknologin och skapat en attraktiv miljöteknikprodukt med 
PWR BLOK. Nu är det dags att utveckla och bygga ett svenskt globalt 
miljöteknikföretag med högt anseende och ett starkt varumärke. Då är företagets 
namn en viktig beståndsdel. Swedish Stirling AB kommer att skapa industrihistoria, 
säger Gunnar Larsson, vd Ripasso Energy.” 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 

Gunnar Larsson, VD, Ripasso Energy AB,  ir@ripassoenergy.com.  
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Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att 

vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till 

elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser 

jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys 

stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, 

PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi 

med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas 

på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com. 
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