
Skellefteå Kraft blir delägare i greentech-företag
Skellefteå Kraft går in som delägare i bolaget Charge Amps AB, ett svenskt greentech-företag som utvecklar produkter för
laddning av elbilar.

Drivet av klimatförändringarna är Sverige tillsammans men andra länder på väg att ställa om från fossila till förnybara energikällor. En av de
tydligaste trenderna som följer med omställningen är elektrifieringen av transportsektorn, där bland annat ökningen av antalet elbilar är
betydande.

En av Skellefteå Krafts viktigaste frågor är att driva utvecklingen av förnybar energi. Delägarskapet i Charge Amps är ett av Skellefteå Krafts
initiativ för att involvera sig i en växande elmarknad som skapas när allt fler väljer att använda bilar som drivs av el.
- Våra kunders behov och förväntningar förändras i takt med att samhället ställer om till förnybart och det vill vi kunna möta, säger Patrik
Grantås, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft.

Charge Amps, som startade 2012, levererar och utvecklar innovativa tillbehörsprodukter för elbilsmarknaden. Produkterna har högre
prestanda, bättre design och är mer digitaliserade än andra produkter på marknaden. Bolaget har ett modernt produktutbud av laddkablar
och laddboxar som förenklar laddningen för bilägarna.
- Skellefteå Kraft söker efter nya produkter och tjänstelösningar för våra kunder. Tillsammans med Charge Amps kommer vi att öka vår
kunskap och förståelse för hur denna växande marknad fungerar och göra oss delaktiga i utvecklingen av produkter som kan underlätta
användningen av elfordon för våra kunder, säger Patrik Grantås.

Charge Amps ser en stor potential i samarbetet med Skellefteå Kraft.
- Vi brinner för det vi gör och har länge varit på jakt efter ett ägartillskott som kompletterar oss och vår verksamhet mot slutkund. Skellefteå
Kraft är en perfekt partner. Vi delar såväl vårt starka kundfokus som vår strävan att jobba för ett mer hållbart energiklimat. Elbilsladdning
kommer att bli vardag för de flesta av oss. Därför är det viktigt att vi kan göra den så enkel och smart som möjligt”, säger Pontus Frohde, CEO
på Charge Amps.
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Om Charge Amps
Charge Amps är ett svenskt tillväxtbolag som utvecklar smarta och användarvänliga laddlösningar för laddbara bilar med fokus på
funktionell design. Erbjudandet riktar sig främst mot kontor och hemmaladdning och består av laddboxar, laddkablar samt en omfattande
molntjänst. Utveckling och tillverkning sker i Sverige. Bolaget grundades 2012 av Fredrik Jonsson och laddar idag bilar på 32 marknader
globalt. Läs mer på http://charge-amps.com/.

Om Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter
med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar och
förnybar. 


