
     

Stockholm, 9 januari 2023 

 

Ferroamp går in i 2023 med en rekordhög orderstock om 350 MSEK 

 

Efterfrågan på Ferroamps energioptimeringssystem för fastigheter fortsätter att öka. Inför 2023 

har de stora grossister och installatörer som säljer företagets produkter i Sverige redan tecknat 

ordrar för rekordhöga 350 MSEK som till största delen kommer att levereras under första halvåret. 

- Orderingången har ökat kraftigt under hösten. Det är mycket glädjande att allt fler ser 
fördelarna med att ta kontroll över sin elanvändning med hjälp av vår teknik.  
Vi ser en stor potential att växa ytterligare på den svenska marknaden, säger Fredrik 
Breitung, tf vd, Ferroamp. 

Ferroamp har under året som gått arbetat målinriktat för att tillsammans med sina 
underleverantörer säkra komponenter och skala upp produktionskapaciteten. Det har nu resulterat i 
en rekordhög orderstock på 350 MSEK vilket är långt mer än den totala omsättningen under 2022.  

- Utöver prioriterade försäljnings- och leveransaktiviteter arbetar vi hårt med att öka 
lönsamhet och skalbarhet genom fortsatt industrialisering, kostnadskontroll och goda 
leverantörssamarbeten, fortsätter Fredrik Breitung. 

Flera samhällstrender bidrar till den ökade efterfrågan, främst omställningen till ett förnybart 
energisystem i kombination med det geopolitiska läget samt den akuta situationen med extremt 
höga och volatila energipriser i hela Europa.  
 
Under året har både elbilsförsäljningen och solcellsinstallationerna skjutit i höjden och under hösten 
har även försäljningen av energilager i form av batterier tagit ordentlig fart. Ferroamp har tidigare 
kunnat berätta om att den egna batteriförsäljningen under augusti till november 2022 steg med 534 
procent jämfört med samma period 2021. 

Stockholm den 9 januari 2023 

Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 9 januari 2023 klockan 08.00. 

För ytterligare information, kontakta: 

Fredrik Breitung, tf VD och CFO, 070 - 340 76 79 

 

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

Om Ferroamp:  
Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och 
effektoptimering av fastigheter. Ferroamps EnergyHub är en smartare växelriktare som utgör hjärnan 
i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Det 
skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att 
delta i den gröna energiomställningen. 

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission 
som Certified Advisor 

http://www.ferroamp.com/

