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Azelio är utvalt att presentera sin energilagring vid 

2021 NREL Industry Growth Forum 
 

Som ett av 40 globalt utvalda cleantechföretag kommer Azelio att presentera sin 
energilagringslösning, TES.POD, för investerare och intressenter inom cleantech vid 2021 
NREL Industry Growth Forum. 
 
Azelio har valts ut för att presentera sin TES.POD vid 2021 NREL Industry Growth Forum (IGF), 
som kommer att hållas virtuellt den 20-22 april 2021. IGF, som firar sitt 26-årsjubileum, är 
värd för US Department of Energy:s National Renewable Energy Laboratory (NREL). Ett av 
USA:s främsta forum för företagare inom cleantech och branschexperter. Azelio valdes ut 
efter en omfattande urvalsprocess. 
 
”Vi är stolta över att vara bland de 40 bolag som valt ut till 2021 NREL Industry Growth Forum, 
och som det enda bolaget från Sverige. Att göra förnybar energi tillgänglig på efterfrågan 
dygnet runt och till en låg kostnad är en förutsättning för en global grön omställning. Vi ser 
fram emot att presentera hur Azelio gör detta möjligt för investerare och 
branschrepresentanter på forumet i april”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio. 
 
Mer än 600 cleantech-investerare, entreprenörer och branschrepresentanter förväntas delta 
i årets NREL IGF. Bland dem kommer 40 av världens mest lovande nya cleantechföretag, 
inklusive Azelio, att presentera sina lösningar.  
 
"Vi står inför globala påtryckningar för att minska negativ klimatpåverkan och säkerställa 
rent vatten, ren luft och hållbara energi- och livsmedelssystem", säger Sheila Ebbitt, 
programchef för IGF. ”Vi fick ansökningar från hela världen och från olika teknologisektorer. 
Det var en utmaning för vår investeringskommitté att begränsa urvalet till de 40 främsta.” 
 

För mer information om 2021 NREL IGF, besök: https://www.nrelforum.com/ . 
 

För mer information om Azelio, kontakta:  
Jonas Eklind – VD 
Email: jonas.eklind@azelio.com  
Tel: +46 709 40 35 80 
 

Om Azelio 
Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom 
att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium 
varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är 
skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 160 anställda med huvudkontor 
i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, 
Madrid och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified 
Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se. 
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