
 
Stockholm, 2019-04-15 

 

Ferroamp och Elkedjan ingår samarbete 

 

Ferroamp Elektronik AB och Svenska Elkedjan AB har idag signerat ett avtal med syfte att främja 
försäljning av Ferroamps produkter via Elkedjans distributionsnät med mer än 1600 elektriker och 
installatörer på 190 orter. 

”Med Ferroamp får vi möjlighet att erbjuda Ferroamps smarta lösningar. Genom avtalet och att vi nu 
lagerför produkterna kan vi erbjuda snabba leveranser, utbildning i denna teknik och övriga tjänster 
vilket gynnar alla, inklusive slutkund” säger Mats Liljegren, Sälj och affärsutvecklingschef på Elkedjan.  

”Vi tycker det är fantastiskt att ha fått detta förtroende och ser det som ännu ett kvitto på att fler 
och fler vill ha Ferroamps teknik. Vi märker redan att det har gett ringar på vattnet och då har vi 
precis signerat avtalet.” säger Mats Karlström, Marknads och försäljningschef på Ferroamp. 

 

Kontakt: 
Olof Heyman, VD Ferroamp, telefon 070-585 57 90  
Björn Jernström, CTO och grundare av Ferroamp, telefon 070-930 89 82. 
Mats Liljegren, Sälj- och Affärsutvecklingschef Elkedjan, telefon 070-848 41 22 

 

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com  alt. www.elkedjan.se  

Om Ferroamp Elektronik 

Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech 

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/ ägare, 

energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. 

Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.  

G&W Fondkommission är Certified Adviser: e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50. 

 

Om Elkedjan  

Elkedjan grundades 1966 och är idag en av Sveriges största kedjor för elinstallatörer och erbjuder 

marknaden ett komplett elsortiment samt paketerade koncept och lösningar. Elkedjan har stor 

erfarenhet av att leverera både små och stora projekt. Vi finns på 190 platser med 1 600 

medarbetare över hela landet. Kedjekontoret med centrallager finns i småländska Anderstorp. 

http://www.ferroamp.com/
http://www.elkedjan.se/

