
 

PRESSMEDDELANDE 
Göteborg 2019-09-11 

Bosch presenterade bränslecellssystem baserat på 
PowerCells bränslecellsstack på fordonsmässan IAA 
 
Vid gårdagens pressdag på den internationella fordonsmässan IAA i tyska Frankfurt, 
presenterade Bosch ett bränslecellssystem byggt kring PowerCells bränslecellstack 
PowerCell S3.  
 
Från Boschs sida Boschs koncernchef Dr Volkmar Denner och Dr Stefan Hartung, som är chef för 
Boschs affärsenhet Mobility Solutions, som omfattar bolagets divisioner Powertrain Solutions och 
Electrical Drives. Dr Volkmar Denner berättade bland annat om företagets satsning inom bränsleceller 
och det pågående samarbetet med PowerCell. I sitt bås visade Bosch också upp ett bränslecellssystem 
baserat på PowerCells bränslecellsstack PowerCell S3. 

I april i år undertecknade Bosch och PowerCell ett gemensamt utvecklings- och licensavtal avseende 
bränslecellsstacken S3 för fordonssektorn. Avtalet ger Bosch en exklusiv licens för tillverkning och 
försäljning av PowerCell S3 inom fordonssegmentet. Bosch har tidigare kommunicerat 
bränslecellsteknologin som viktig för att elektrifiera tunga transportfordon som lastbilar och bussar 
och möta kommande hårda utsläppskrav på koldioxidområdet.  

Avtalet med Bosch innebär att Bosch och PowerCell gemensamt utvecklar PowerCell S3 fram till dess 
att Bosch inleder en egen produktion av stacken. Bosch har tidigare kommunicerat att de räknar med 
produktionsstart senast 2022. För den exklusiva licensen betalade Bosch 50 MEUR (ca 530 MSEK) 
till PowerCell under det andra kvartalet i år. Efter produktionsstart kommer Bosch att betala en royalty 
till PowerCell för varje såld produkt under kontraktsperioden. 

Fordonsmässan IAA arrangeras i år i Frankfurt och pågår mellan den 12 och 22 september. Temat för 
årets mässa är ”Driving Tomorrow”.  

För mer information, vänligen kontakta: 
 
Per Wassén 
VD, PowerCell Sweden AB (publ) 
Tel: +46 (0) 31 720 36 20  
Email: per.wassen@powercell.se 
 
 
Om PowerCell Sweden AB (publ) 
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt 
hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller 
reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna 
och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov 
 
PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) 
är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W 
Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 

 

mailto:per.wassen@powercell.se
mailto:per.wassen@powercell.se
http://www.powercell.se/
http://www.powercell.se/
mailto:ca@gwkapital.se
mailto:ca@gwkapital.se

