
Net Trading Group NTG AB: Lightcircle ingår
samarbetsavtal med Chargehome Technology
Scandinavia AB
Lightcircle, ett dotterbolag till Net Trading Group NTG AB (’NTG’), har ingått ett
samarbetsavtal för försäljning av sina produkter med Chargehome Technology
Scandinavia AB (’Chargehome’), ett svenskt teknikföretag specialiserat på
elbilsladdning.

Chargehome erbjuder laddningslösningar, laddboxar, smarta energilösningar och
betallösningar för elbilar och hybridbilar. Chargehome samarbetar med utvalda
elinstallatörer som är specialiserade på elbilsladdning inom hela Sverige. Chargehome
erbjuder en rikstäckande helhetslösning för privatkunder, företag, fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar och publika miljöer.

«Genom att erbjuda en komplett lösning för ‘Charging at Home’ bidrar
Chargehome aktivt till elektrifiering och smarta hem i Sverige. En av de
viktigaste komponenterna för att uppnå detta är att samarbeta med nordiska,
banbrytande leverantörer inom sina respektive nischer. Vi anser att Lightcircle är
en framtida ledare inom smarta och brandförebyggande eluttag med fokus på
innovativ teknik, kvalitet och kundanvändarupplevelse.»  säger Ronald Domelid,
VD i Chargehome

«Tillsammans med Chargehome kommer Lightcircle att kunna erbjuda våra
produkter, inklusive elektrisk installation, till svenska fastighetsägare,
konsumenter och organisationer. Avtalet fokuserar på våra Evolve smarta uttag
för el- och hybridfordon, men också Kokong E för den växande marknaden för
mikromobilitet bestående av elcyklar och el-sparkcyklar» säger Morten Revill,
VD i Lightcircle

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Morten Revill, VD i Lightcircle AS

Telefon: +47 41637272

E-post: morten@lightcircle.io

E-post: ir@ntginvestor.se

Net Trading Group NTG AB (Trading Symbol: NTGR) is a holistic Nordic ESG
company owning unique technologies related to energy production and energy saving
via Rock Energy and Lightcircle, respectively. Our technology enables us to follow the
power through the entire circuit - from our power plants to our smart and unique
electrical outlets. By bundling the product mix of both Rock Energy and Lightcircle,
larger developers can now source energy in areas where there is no network, thus
reducing the concerns surrounding unpredictable energy costs and unstable or
overloaded grids.
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