Stockholm, 2020-03-30

Ferroamp och Gruppsol ingår fördjupat samarbete
Ferroamp Elektronik AB och Gruppsol AB har signerat ett avtal med målet att öka försäljningen av
Ferroamps produkter via Gruppsol i Sverige. Omfattningen av avtalet 2020 är värderad till över 4
MSEK 2020 och leveranserna har redan startat efter en första order om 1,5 MSEK lagd i februari.
Daniel Magnergård, VD Gruppsol AB:
”Ferroamp är en viktig partner för att kunna förverkliga Gruppsols och våra kunders vision med
”100% solel för din fastighet och elbil”. GruppSol utvecklar idag en rad egna produkter och vikten av
ett partnerskap med det ledande bolaget på marknaden för energi och effekthantering är avgörande.
Både våra solcellspaneler SVERIGEPANELEN™ och byggnadsintegrerade smarta solcellstak SMART
SOLAR ROOF™ och solcellscarport är optimerad för Ferroamps lösning som erbjuder ett komplett
system av komponenter för att koppla ihop solceller, batterier och likströmsladdare via Energyhub
som är hjärnan i systemet. Ferroamp erbjuder även möjlighet att kapa effekttoppar och
Fasbalansering vilket möjliggör mer effekt och snabbare laddning vilket tilltalar våra kunder som till
stor del är elbilsägare och då är Ferroamp det enda alternativet”
Niclas Wadestig, Sälj- och Marknadschef Ferroamp:
"Vi fortsätter 2020 i samma riktning som tidigare, via samarbeten med de viktigaste aktörerna i
branschen. Gruppsol har med sitt fokus att utveckla erbjudandet till mer än solpaneler och
växelriktare visat på det stora intresset för mer flexibla lösningar där kontroll och övervakning av
energiflöden blir en allt viktigare faktor. Med den differentieringen får de full utväxling av Ferroamps
plattform vilket vi också tror kommer att vara avgörande för morgondagens behov"
Kontakt:
Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon 0705 777 555.
Daniel Magnergård, VD Gruppsol AB, telefon 0768 793 909
För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com och www.gruppsol.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 Gruppsol AB:
GruppSol är annorlunda – vi erbjuder lokala gruppköp utan några mellanhänder. Vi kravställer och
utvecklar egna innovativa produkter för nordiskt klimat med bästa design, hållfasthet och garantier.
GruppSol startade upp 2018 av tre erfarna entreprenörer och är nu det mest snabbväxande
solcellsbolaget i Sverige med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sandviken.

