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Azelio tecknar avsiktsförklaring om energilagringsprojekt 
i Jordanien 
  
Azelio har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med Hussein Atieh & Sons Co. 
(HAE), om att tillsammans sätta upp ett småskaligt projekt i Jordanien. Detta projekt är avsett 
att bana väg för ett kommersiellt samarbete kring Azelios energilagringsteknik i Jordanien 
motsvarande ca 25 MW fram till 2023. Kapaciteten förväntas fördela sig tidsmässigt enligt 
följande: 50 kW 2020, 3 MW 2021, 7 MW 2022 och 15 MW 2023. 
 
Det första projektet kommer att ha en kapacitet på 50 kW med 13 timmars lagring och ska 
installeras i Jordanien under fjärde kvartalet 2020. Den preliminära slutkund som 
identifierats har lämnat ett Expression of Interest (EoI) av att utvärdera Azelios teknik för 
elförsörjning till ett stålverk. Systemet är avsett att minska fabrikens elförbrukning från 
elnätet under toppar. Den första enheten ska visa teknikens förmåga för denna tillämpning 
vid kundens anläggning och är tänkt att följas av större enheter under 2021 för att sänka 
kundens elkostnad ytterligare. 
 
Båda parternas avsikt är att HAE ska bli en av Azelios försäljnings-, installations- och O&M-
partner i Jordanien. HAE är ett privatägt generalentreprenadföretag som under sex decennier 
(sedan 1961) framgångsrikt genomfört flera olika typer av komplexa projekt i Jordanien. HAE 
är certifierad som ett förstklassigt entreprenadföretag i Jordanien med flera discipliner inom 
elektromekaniska arbeten och infrastrukturprojekt. HAE är intresserat av Azelios teknologi 
för tillämpningar med lång energilagring. Azelios aluminiumbaserade lagringslösning kan 
generera elektricitet vid behov dygnet runt. Fullt laddat producerar lagringssystemet el i 13 
timmar till nominell effekt. 
 
”Vi är mycket glada att tillsammans med HAE gå in i Jordanien för att visa vår tekniks förmåga 
att kompensera för höga elkostnader via elnätet. Detta är ett mycket intressant segment för 
oss eftersom de kommersiella drivkrafterna är starka”, säger Azelios VD Jonas Eklind. 
 
”Förnybar energi har utvecklats enormt i Jordanien och Mellanöstern på senare år. Azelios 
banbrytande teknik ökar potential ytterligare för förnybar energi. HAE är övertygat om att 
man tillsammans med Azelio kommer att möjliggöra en för kunder att verka effektivt genom 
att ge dem tillgång till förnybar energi dygnet runt”, säger HAEs General Manager Assistant 
Mohammed Atieh. 
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Om Azelio 
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring 
för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med 
andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el 
under 13 timmar vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har över 120 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 av Stirlingmotorn 
och energilagret. 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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