Stockholm, 2019-10-18

Ferroamp redovisar ännu ett kvartal med rekordomsättning
Clean-techbolaget Ferroamp Elektronik AB redovisar för årets tredje kvartal en fakturering på 11
MSEK. Det är mer än tre gånger så mycket som faktureringen för motsvarande kvartal 2018.
Björn Jernström, VD för Ferroamp ”Det känns riktigt bra att se att vi klarar av att leverera ut i en
snabbt ökande takt. Den ökande leveransvolymen skall också ses i skenet av att kvartalet innehåller
en semestermånad då leveranskapaciteten normalt sjunker rejält.”
Anna Westling, Operation Manager för Ferroamp ” Vi har jobbat hårt de senaste halvåret för att öka
vår kapacitet; med outsourcing av delmontage, med effektiviseringar i montage o provning och med
nyanställningar. Det är fantastiskt kul att det nu ger resultat och att utfallet blir som vi planerat.
Nästa stora steg i kapacitetsökningen blir utläggningen av SSO Gen 2.0 som vi annonserade tidigare i
veckan”
Björn Jernström kommer att ge en fördjupad presentation den 18 oktober på G&W
kapitalmarknadsdag i anslutning till Stockholm Open.
Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 18 Oktober 2019, kl. 08.30.
För ytterligare information, kontakta:
Björn Jernström, VD Ferroamp,
Olof Heyman, IR-ansvarig,

telefon 070-930 89 82
telefon 070-585 57 90

bjorn@ferroamp.se
olof.heyman@ferroamp.se

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com
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).

