Stockholm, 2021-10-01

Holland godkänner lokal energidelning - öppnar marknaden
för Ferroamps PowerShare teknik
Holland godkänner lokal energidelning i micronät vilket öppnar marknaden för Ferroamps Power
Share-teknik. Samtidigt utvecklas samarbetet med den holländska grossisten och distributören
Indutecc och dess moderbolag Schuurman-koncernen.
Holland är ett av de första länderna i Europa som godkänner micronät för energidelning mellan
fastigheter. Detta är en strategiskt viktig utveckling för framtida elektrifiering och effekthantering i
Holland. Ferroamp har med sin patenterade PowerShare-lösning förmågan att stödja den holländska
marknaden i utbyggnaden av energidelning och effektoptimering mellan byggnader.
- Det är oerhört spännande att Holland nu väljer att godkänna energidelning i micronät. Det öppnar
för nya möjligheter på den holländska marknaden. Vi ser att även Sverige och andra länder i Europa
planerar för lagstiftning som tillåter lokal energidelning, vilket ytterligare ökar nyttan med våra
lösningar, säger Niklas Cassel, Chief Commercial Officer på Ferroamp.
Ferroamp utvecklar samtidigt samarbetet med den väl etablerade holländska koncernen Schuurman,
en av Hollands äldsta och mest framstående koncerner med väl utvecklade grossist- och
distributionskanaler, för att utveckla försäljning och distribution i Holland och Belgien. Samarbetet
inleddes för drygt ett år sedan genom Schuurman-koncernens dotterbolag Indutecc. Nu tar företagen
ytterligare steg mot ett fördjupat partnerskap för tillväxt på den holländska marknaden.
- Med vår patenterade teknik, PowerShare, för energidelning mellan fastigheter har vi lösningar på de
utmaningar som den holländska marknaden nu står inför. Det är därför mycket viktigt att vi kan
etablera oss på ett bra sätt i Holland med vår internationella verksamhet. Schuurmankoncernen med
sin snart 100 åriga erfarenhet som grossist och distributör i Holland och Belgien blir en viktig partner
för oss när vi nu tar nästa steg i Holland, säger Krister Werner, VD på Ferroamp.
Jeroen Panis, Sales Manager noord Nederland, Indutecc kommenterar:
- We see a strong interest from our Dutch customers for Ferroamps unique PowerShare solutions,
both as a means to improve the profitability of solar installations but also as a cost efficient means of
solving the grid congestion issues facing the public distribution grid.
För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD, 076-535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com
Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech 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 utanför Stockholm.
Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission
som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

