Stockholm, 2020-06-18

Ferroamp och Rexel Sverige AB etablerar samarbete
Ferroamp Elektronik AB och Rexel Sverige AB, Sveriges största elgrossist, har signerat ett avtal att
etablera samarbete för försäljning av Ferroamps erbjudande via Rexel Sverige och deras butikskedjor
Selga och Storel.
Peter Litzén, Försäljningschef Solenergi. ”Vi är mycket glada och stolta över detta avtal med Ferroamp,
som kompletterar och knyter samman vår produktportfölj inom sol, energilager och elbilsladdning.
Ferroamps efterfrågan på marknaden och med teknik i framkant kommer leda till att vi kan bygga de
framtidsäkra och kompletta system som efterfrågas idag på marknaden”.
Niclas Wadestig, VP Sales & Marketing på Ferroamp. "Vi är mycket glada att ha kontrakterat Rexel vilket
är ytterligare en pusselbit i vår plan att etablera partnerskap med de största och viktigaste grossisterna i
Sverige. Med sin närvaro i hela landet och Rexels utökade fokus på försäljning av solpaneler,
växelriktare, laddlösningar och relaterad infrastruktur ser vi stora möjligheter att nå nya återförsäljare
och slutkunder i hela landet. I avtalet ingår också Rexels stöd att etablera E-nummer till Ferroamps
kompletta erbjudande vilket kommer förbättra effektiviteten avslutar Niclas”.
För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon +46 76 535 86 64
Peter Litzén, Försäljningschef Solenergi Rexel Sverige AB, 08-556 214 55
För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com och www.rexel.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 Rexel
Rexel är en av världens största elgrossistkoncerner med verksamhet i 26 länder med 27 000 anställda
och 136 miljarder SEK i omsättning. Rexel Sverige omsätter cirka 5 miljarder kronor och har en stark
position genom fackkedjorna Selga och Storel. Rexel erbjuder material och lösningar för elförsörjning i
alla typer av byggnader.

