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Ferroamp och NOTE ingår avtal om volymproduktion 
 
Ferroamp har tecknat samarbetsavtal med elektroniktillverkaren NOTE om volymproduktion av 
EnergyHub. 
 
Ferroamp har tecknat samarbetsavtal med elektroniktillverkaren NOTE, som är en av norra Europas 
ledande partner för elektroniktillverkning med verksamhet i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. 
NOTE kommer att tillverka EnergyHub, hjärnan i Ferroamps smarta system som integrerar förnybar 
energi, elfordon och energilager med koppling till fastigheternas elnät. 
 
Volymtillverkningen beräknas starta under Q4 i år vid NOTEs fabriker i Norrtälje och Pärnu. Samarbetet 
möjliggör lägre kostnader och högre produktionstakt vid tillverkning av EnergyHub. 
 
- Samarbetet med NOTE är ett viktigt steg i vår fortsatta industrialisering av bolaget, när vi går från att 
vara produktionsstyrda till skalbar volymproduktion. Avtalet med NOTE, som är en väletablerad aktör 
inom elektroniktillverkning, ger oss förutsättningar att växa bolaget framåt både nationellt och 
internationellt, säger Krister Werner, VD på Ferroamp. 

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). 

 

Om NOTE  
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort 
(PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela 
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland 
och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 901 MSEK och antalet anställda i 
koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök 
www.note-ems.com.  
 

http://www.ferroamp.com/
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