
PRESSMEDDELANDECell Impact AB
www.cellimpact.com

IR-kontakt
Pär Teike, vd
paer.teike@cellimpact.com
+46 73-024 06 84

Cell Impact flyttar till ny 
större produktionsanläggning

2019-12-05

Cell Impact AB (publ) kommer under andra kvartalet 2020 påbörja en flytt till en 
större fabrikslokal i Karlskoga. Fabriken, som ligger nära de nuvarande lokalerna, 
gör det möjligt att bygga en väsentligt större produktionskapacitet för att öka 
leveransvolymerna i linje med en växande orderbok och framtida efterfrågan. 

Den 6,000 kvadratmeter nya produktionsanläggningen kommer att rymma flera 
produktionslinor med ny avancerad teknik och väsentligt högre automationsgrad 
än idag. Fullt utbyggd och utnyttjad kommer den att innebära en betydande 
kapacitetsökning och bli en av marknadens största anläggningar för produktion av 
flödesplattor. 

Cell Impact producerar och levererar idag tilltagande volymer av flödesplattor ifrån den 
nuvarande produktionsenheten i Karlskoga, och kommer att fortsätta den produktionen 
parallellt under uppbyggnaden av den nya produktionsenheten, för att säkerställa 
kontinuerlig leverans av nuvarande orderbok. Flytten påbörjas under kvartal två och 
planeras vara helt genomförd till hösten 2020. 

- Vi har en orderbok med stigande volymer som gör att vi växer ur vår nuvarande 
produktionsanläggning inom kort, säger Pär Teike, vd på Cell Impact. Till detta 
kommer en global prospektlista där vi ser möjligheter till nya orders som kommer att 
kräva betydligt större produktionskapacitet. Vi ser en ökad tillväxttakt i efterfrågan 
på bränsleceller som i sin tur kommer att leda till en ökad efterfrågan på Cell Impacts 
flödesplattor.

- Den nya produktionsanläggningen ligger i linje med vår strategi att bli en ledande 
leverantör av flödesplattor till bränslecellsindustrin. Kunder och prospekt fäster stor 
vikt vid vår förmåga att växa med dem, och därmed är den nya anläggningen också 
förtroendeskapande, tillägger Pär Teike.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till 
tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för 
höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka 
flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och 
energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB  är 
bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.
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