
Baseload Capital stänger aktierunda på 25 miljoner US dollar med
Chevron som ny strategisk investerare för att accelerera
utrullningen av förnybar elproduktion
Det svenska bolaget Baseload Capital, specialiserat på att finansiera utbyggnaden av förnybar geotermisk elproduktion över hela
världen, tillkännager idag en 25 MUSD-finansieringsrunda med Chevron Technology Ventures som ny strategisk investerare. Som
ett första resultat av alliansen har Chevron Technical Center och Baseload Capital undertecknat en avsiktsförklaring för ett
potentiellt pilotprojekt i Kalifornien, USA.

”I augusti meddelade vi att vi letade efter en ny strategisk investerare som skulle hjälpa oss att påskynda utbyggnaden av våra
nyckelmarknader”, säger Alexander Helling, vd på Baseload Capital. ”Vi kunde inte ha hittat en bättre partner. Chevron
kompletterar vår ägargrupp och tillför expertis inom borrning, teknik, prospektering med mera. Deras kompetens och erfarenhet
kommer att påskynda vår förmåga att distribuera värmekraft och stärka vårt sätt att arbeta.”

De potentiella pilot- och kommersiella projekten tillsammans med Chevron är utformade för att främja koldioxidsnål
energiproduktion. Parallellt med att Baseload Capital fortsätter att utveckla heat power projekt globalt, kommer Baseload Capital
och Chevron gemensamt att leta efter kommersiella möjligheter i geografiska områden där Chevron verkar. Värmekraft är en
prisvärd form av förnybar energi som kan nyttjas antingen från geotermiska resurser eller från spillvärme.

”Chevrons investeringar i geotermisk energi återspeglar våra pågående ansträngningar för att främja världens övergång till en
framtid med lägre koldioxidutsläpp”, säger Barbara Burger, Vice President, Innovation och President of Technology Ventures på
Chevron. "Vi ser fram emot att samarbeta med Baseload Capital för att utöka geotermiska resurser i såväl USA som
internationellt.”

Denna information är sådan som Baseload Capital Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 AM CET den 1 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, VD, Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Om Chevron Technology Ventures 



Chevron Technology Ventures (CTV) strävar efter, och investerar i, externt utvecklad teknik samt nya affärslösningar som har potential att förbättra hur
Chevron producerar och levererar prisvärd, pålitlig och ren energi. CTV utnyttjar innovativa företag och tekniker för att stärka sin kärnverksamhet och
identifierar nya möjligheter att utforma framtidens energi. Investeringen i Baseload Capital kommer från Chevrons Core Venture Fund som investerar i teknik
med potential att öka effektiviteten i Chevrons kärnverksamhet inom områdena operativ förbättring, digitalisering och lägre koldioxidverksamhet inklusive
geotermisk energi.

För mer information: www.chevron.com/technology/technology-ventures


