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PowerCell tecknar exklusivt distributörsavtal  
för den japanska marknaden med Inabata & CO 
 
PowerCell Sweden AB (publ) har tecknat ett exklusivt distributörsavtal för den 
japanska marknaden med det japanska handelshuset Inabata & CO Ltd. 
Avtalet ger Inabata en exklusiv rätt att sälja alla PowerCells bränslecellsstackar och 
bränslecellssystem på den japanska marknaden med undantag för PowerCell S3 för 
fordonssegmentet.  
 
Handelshuset Inabata är verksamt inom fyra områden (Information & Electronics, Chemical, Life 
Industry, Plastics) och omsatte under 2018 totalt 634,7 miljarder JPY (ca 55 miljarder SEK) varav 
hälften i Japan. Bolaget säljer bland annat utrustning och produkter inom förnyelsebar energi såsom 
sol- och vindenergi. 

Inabata har sedan 2017 varit distributör för PowerCell men det nya avtalet ger bolaget en exklusiv 
distributörslicens för den japanska marknaden som omfattar alla produkter och segment förutom 
bränslecellsstacken och bränslecellssystem baserat på PowerCell S3 för fordonssegmentet. 

”Japan ligger långt framme när det gäller användning av bränsleceller och vätgas och den japanska 
marknaden är därför mycket intressant för oss. Vi har haft ett mycket gott samarbete med Inabata och 
deras starka inhemska ställning inom förnyelsebar energi gör dem till en perfekt partner för oss i 
Japan,” säger Andreas Bodén, försäljningschef för PowerCell.  

”I Japan förväntas bränsleceller, som inte ger utsläpp av några växthusgaser, i närtid införas på bred 
front inom fartyg, tåg, tunga maskiner, anläggningsmaskiner och inom stationär kraftgenerering. 
PowerCells bränslecellssystem har en mycket stark position tack vare sin världsledande effekt och 
energitäthet samt sin design som är idealisk för mobila applikationer. Och det kommer att bli allt mer 
konkurrenskraftigt rent kostnadsmässigt när masstillverkningen så småningom inleds”, säger 
Katsutoshi Tanaka, chef för Information & Electronics Division III på Inabata.  
”Genom vårt samarbete med PowerCell vill vi öka vår närvaro inom vätgas och förnyelsebart i Japan”, 
tillägger Katsutoshi Tanaka.  

Gemensamt deltagande vid Fuel Cell Expo 
Vid den stora bränslecellsmässan Fuel Cell Expo, som äger rum i Tokyo, Japan, mellan 26 och 28 
februari i år kommer PowerCell och Inabata att precis som förra året delta med ett gemensamt 
utställningsbås.   

För mer information, vänligen kontakta: 
 
Andreas Bodén 
Försäljningschef, PowerCell Sweden AB (publ) 
Tel: +46 (0) 31 720 36 20  
Email: andreas.boden@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 

mailto:andreas.boden@powercell.se


 

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. 

 
Om Inabata Group 
Inabata Group tillhandahåller innovativa lösningar och tjänster inom områdena information, elektronik, 
kemikalier, livsmedelsindustri och plast över hela världen. I mer än ett sekel har Inabatas 
specialiserade funktioner uppfyllt ett stort antal kundkrav genom affärsplanering, marknadsföring, 
tillverkning och logistik. Inom energiområdet fokuserar Inabata på energilagring och förnybar energi. 
Företaget handlar med bränsleceller och AEM-elektrolysörer. Inabata arbetar också med lösningar för 
att minska energiåtgången vid databearbetning. 
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