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Colabitoil Official Supplier till världens första fossilfria alpina VM - ÅRE 2019.
Första mars tecknades avtal mellan ÅRE 2019 AB och Colabitoil som omfattar sponsring och
leverans av förnybar diesel HVO, för att möjliggöra ett fossilfritt alpint världsmästerskap i Åre 2019.
Colabitoil Sweden AB blir Official Supplier till ÅRE 2019 AB som ansvarar för
världsmästerskapen i alpin skidåkning 2019. Colabitoil kommer att förse
ÅRE 2019 AB, dess leverantörer och partners med HVO100 från avtalets
undertecknande och ett år framåt. Colabitoil kommer med det att ytterligare
prioritera sin närvaro i Jämtland och Härjedalen. Hos företag inom buss- och
godstransporter och yrkesmaskiner är HVO väl etablerat. Colabitoil levererar
sedan tidigare HVO100 till SkiStar AB.
- I takt med att vi etablerar nya tankstationer och gör våra befintliga helt
publika sätter vi också större fokus på mindre företag och privatkunder.
Med HVO100 i tanken kan alla vara med att bidra till ett hållbart samhälle.
Att kombinera nya fordon med dieselmotor och HVO100 reducerar både
växthusgaser och partiklar, något som är extra viktigt för både event- och
destinationsnäring, säger Daniel Arenholm på Colabitoil.
Med Colabitoil säkerställer ÅRE 2019 AB leveransen av HVO100 och får en partner med stor närvaro i
regionen. Colabitoil kommer att vara behjälpig att mäta den klimatpåverkan som samarbetet medför.
- VI är glada över samarbetet med Colabitoil AB som leverantör av HVO, det är en viktig pusselbit i vårt
mål att leverera ett fossilfritt alpint världsmästerskap. Vi kommer med detta kunna erbjuda våra
leverantörer, besökare och sponsorer möjligheten att tanka fossilfritt bränsle, säger Niklas Carlsson,
VD Åre 2019 AB.
För ytterligare information kontakta:
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com
Niklas Carlsson, VD Åre 2019 AB, tel. 072 731 2019 alt. niklas.carlsson@are2019.com
Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 mars 2018.

HVO100 - Förnybar diesel HVO är ett bränsle som framställs genom hydrering av växt- och djurfetter. Det är 100% förnybart, minskar utsläppen
av koldioxid, partiklar, kolväten. kväveoxider och är inte skadligt för vattenlevande organismer. HVO100 är ren biodiesel som inte spätts ut med
fossil råoljediesel. HVO100 har bättre egenskaper och ger en bättre prestanda än fossil diesel. HVO100 gjord på avfall och restprodukter kan
minska växthusgasutsläppen med upp till 92% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja.
HVO har samma kemiska egenskaper som fossil diesel och kan blandas och användas direkt i alla diselmotorer, utan modifieringar. Idag står
HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden.
COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa
produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av
miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar.
För mer information besök www.colabitoil.com

