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Pressmeddelande, 18 februari 2019 

Solenergiföretaget Azelio förstärker enligt plan med utökad 
kompetens, nya testfaciliteter och närvaro i Marocko 
 
Azelio har inlett året med fortsatt god utveckling. I linje med affärsplanen har den globala 
närvaron utökats med kontor i Marocko och utvecklingscentret i Åmål har expanderat sina 
testfaciliteter för produktverifiering. Bolaget har även stärkt upp med utökad kvalificerad 
kompetens för att driva på industrialiseringen i planerad takt och förbereda ett allt mer 
närliggande kommersiellt genombrott.   
 
Azelio fortsätter avancera mot ett allt mer närliggande kommersiellt genombrott, stärkta av 
ett positivt 2018 där stort globalt intresse väckts för Azelios unika lagringsteknologi med 
hållbar elproduktion. Under 2019 ligger stort fokus på nästa milstolpe i industrialiseringen. 
Tillsammans med sin strategiska partner, marockanska statliga Masen (Moroccan Agency 
for Sustainable Energy), ska ett fullskaligt verifieringsprojekt uppföras i Marocko i slutet av 
året. För att ta detta viktiga steg i utvecklingen och jobba mot en global kommersialisering 
har Azelio, i linje med affärsplanen, utökat personalstyrkan med kvalificerad kompetens 
under senaste halvåret. De 61 anställda i början av sommaren 2018 har utökats med 
ytterligare 31 anställningar. Utvecklingscentret i Åmål expanderar med ytterligare 
testfaciliteter för verifiering inför kommande marknadsinstallationer. Den globala närvaron 
har även utökats med kontor i Marocko för att jobba nära tillsammans med Masen och de 
marockanska leverantörerna. Sedan tidigare har Azelio, utöver verksamheten i Sverige, ett 
kontor i Kina.  
 
”Vi har ett händelserikt och positivt år i ryggen, och har nu fullt fokus på att ta nästa 
viktiga steg för att nå målen i vår affärsplan. Vi märker av ett stort intresse från såväl 
potentiella kunder som leverantörer och samarbetspartner, och framförallt är vi stolta över 
att så många kvalificerade personer söker sig till oss”, säger Jonas Eklind, VD. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Jonas Eklind – VD 
Email: jonas.eklind@azelio.com  
Tel: 070-940 35 80  
 
 
Om Azelio 
Azelio är ett privat svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med högeffektiv och modulär 
koncentrerad solenergi (CSP) med termisk energilagring (TES) för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är 
revolutionerande för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13h vid 
nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 90 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i 
Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. 
Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling. I juni 2018 bytte företaget 
namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA 
Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.  
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