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Pressmeddelande 2 april, 2019 

Azelio skriver avsiktsförklaring om tillförlitlig och hållbar 

elförsörjning i Pakistan 
 

Azelio har skrivit en avsiktsförklaring med pakistanska bolaget JD Aviation för tillförlitlig och 
hållbar elförsörjning i Pakistan. Avsiktsförklaringen är ett första steg i att introducera 
teknologin till den pakistanska marknaden. En marknad som präglas av ett instabilt elnät 
och goda solförhållanden där långtidslagring av energi med kostnadseffektiv elproduktion 
kommer att göra stor skillnad.    
 
Pakistan har i snitt 75 strömavbrott per månad (Världsbanken, 2018) och är beroende av 
backup-system för att säkerställa en fungerande infrastruktur med kontinuerlig försörjning 
av elektricitet. JD Aviation är fokuserat på implementering av lösningar för solenergi och 
energilagring i Pakistan för att öka andelen förnybar energi till landets energimix. En 
avsiktsförklaring har skrivits med Azelio för möjligheten att ersätta delar av de kostsamma 
backup-systemen som orsakar stora utsläpp med en hållbar och distribuerad baskraft. 
Avsiktsförklaringen är starten på att introducera Azelios teknologi i Pakistan och förbereda 
uppbyggnaden av resurser för hela kundresan, från försäljning till leverans och 
eftermarknad.  
 
”Azelios teknologi möjliggör för ett land som Pakistan att nyttja sina goda solförhållanden 
även under de timmar då solen inte skiner. Vi är väldigt glada över att ha skrivit denna 
avsiktsförklaring med JD Aviation och tagit ett första steg mot en marknadsintroduktion i 
Pakistan. Vi vet att vår teknologi kan göra stor skillnad i regionen och ser nu fram emot att 
demonstrera det”, säger Jonas Eklind, VD på Azelio.   
 
“Azelios lösning är mycket lovande med sin skalbarhet och tillförlitlighet i förhållande till 
andra teknologier inom solenergi. För Pakistan innebär teknologin att dyra batterilösningar 
kan undvikas och dieselgeneratorer ersättas. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt 
samarbete med Azelio”, säger Jalal Uddin Sadiq, VD på JD Aviation.      
 
För ytterligare information 
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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Om JD Aviation 
JD Aviation Sourcing & Engineering Services (Private) Limited startade sin verksamhet inom förnybar energi 2014. 
Bolaget har solsystem för både privat och kommersiell användning. JD Aviation initierar solenergiprojekt, 
tillhandahåller konsult- och ingenjörstjänster,  hårdvara sam systemoptimering. Godkända leverantörer för AEDB-
nätmätning och utför nätmätning på större installationer. Tillhandahåller hårdvara och tjänster under 
anläggningars hela livscykel. Strävar mot lokal tillverkning av solmoduler samt lokalt innehåll av förnybara 
energikomponenter för solceller samt solvärmeprojekt för låg kostnad och minskat importbehov. Går mot att bli 
pionjärer med Azelios lösning för CSP med termisk lagring för framtida microgrid-installationer. 


