Stockholm, 2020-04-02

Ferroamp och Svenska Elkedjan AB förlänger och fördjupar
samarbetet.
Ferroamp Elektronik AB och Svenska Elkedjan AB har signerat ett tilläggsavtal att ytterligare fördjupa
samarbetet och med det tydliga målet att öka försäljningen till över 4 MSEK 2020. Leveranser har
redan startat och trots den pågående krisen med Corona ser vi med tillförsikt på 2020.
Mats Liljegren, Sälj- och affärsutvecklingschef på Elkedjan "Vi har de senaste 3-4 åren samarbetat med
Ferroamp och såg tidigt affärsmöjligheter och kundnyttan med deras produkter. Vårt fördjupade
samarbete förstärker vårt koncept Smart Energi, som vi erbjuder till våra slutkunder, via våra
installationsföretag.”
Niclas Wadestig, VP Sales & Marketing på Ferroamp. "Samarbetet med Elkedjan har utvecklats bättre
än förväntat mycket relaterat till deras närvaro i alla delar av Sverige. Ferroamps erbjudande är nu väl
etablerat och vi ökar utbildningstakten och gemensamma aktiviteter vilket vi är övertygade om
kommer att öka energin genom Elkedjans installationsnätverk och påverka försäljningen i rätt riktning"
För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon +46 76 535 86 64
Mats Liljegren, Sälj och affärsutvecklingschef Elkedjan, telefon +46 70 848 41 22
För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com och www.elkedjan.se
Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som
erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar
plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub
med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i
ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och
elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger
i Spånga utanför Stockholm.
Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission
som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).
Om Svenska Elkedjan
Svenska Elkedjan AB, grundat 1966, är en medlemsägd och rikstäckande kedja för elinstallatörer. Vi
erbjuder marknaden ett komplett elsortiment, paketerade koncept och elinstallationer till företag och
privatkunder. Elkedjans medlemsbolag finns på över 190 orter med drygt 1 600 elektriker över hela
landet. Kedjekontoret med centrallager finns i småländska Anderstorp.

