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Ferroamps EnergyHub-system är installerat på världsutställningen i 
Dubai 
Ferroamp är en av leverantörerna som bidrar till att energiförsörjningen i den svenska paviljongen 
på världsutställningen i Dubai sker med förnybar energi. Systemet med solceller och energilager, 
styrt och optimerat av Ferroamps innovativa EnergyHub, är nu installerat inför den stundande 
världsutställningen som pågår från oktober till mars 2021-2022. 

Deltagandet på världsutställningen ”Connecting Minds – Creating The Future” i Dubai är den svenska 
regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjande och går av stapeln den 1 
oktober i år. Den svenska paviljongens tema är innovation, hållbarhet och samhällsbehov och 
kommer att fokusera på nya sätt att bygga ”Det smarta samhället”, med ämnen som teknik, 
biovetenskap, nästa generations transport, smarta städer och cirkulära biobaserade ekonomier. 
Ferroamp är en av leverantörerna som med svensk innovation bidrar till att energiförsörjningen i 
den svenska paviljongen sker med förnybar energi.  

- Tillsammans med våra svenska partners Soltech och Nilar visar vi tillsammans tydligt på svensk 
innovationskraft och teknikhöjd. Ferroamps EnergyHub-system optimerar och effektiviserar energi 
och effekt i fastigheter på ett unikt sätt. Det är vi stolta över att kunna visa upp för hela världen 
tillsammans med våra partners och den svenska regeringen.” säger Krister Werner, VD på Ferroamp. 

Förnybar energi har en given plats i lösningen på energiomställning och samhällsbyggnad. Ferroamp 
integrerar solel, energilagring och elbilsladdning i ett och samma system, som ger fastighetsägare 
kontroll över sin energi och effekt. EnergyHub-systemet löser effektproblem i städer, möjliggör 
smart laddning av elfordon och ger fastighetsägare verktyg att klara klimatmålet och elbilsboomen.  

- Ferroamps systemlösning, teknologi och idé är en perfekt matchning med svenska paviljongens 
teman innovation, hållbarhet och samhällsbehov. Vårt EnergyHub-system är en möjliggörare i 
omställningen till ett mer elektrifierat samhälle där förnybar energi är en viktig komponent, avslutar 
Krister Werner. 

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 

http://www.ferroamp.com/


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). 


