
 

PRESSMEDDELANDE    
Göteborg 2020-04-01  

PowerCell tecknar avtal om bränslecellssystem med 
ledande europeisk skeppsbyggare värt MSEK 77 
 
PowerCell Sweden AB (publ) har tecknat ett avtal med en ledande europeisk 
skeppsbyggare avseende utveckling och leverans av att marint bränslecellssystem 
med en total effekt på ca 3MW. Systemet kommer att utvecklas och levereras under tre 
år och den totala ordersumman under perioden uppgår till MSEK 77 (MEUR 6,9).  
 
Avtalet omfattar utveckling och leverans av ett marint bränslecellssystem med en total effekt på cirka 
3 megawatt, MW. Systemet kommer att utvecklas och levereras under tre års tid och kontraktssumman 
på totalt MSEK 77 (MEUR 6,9) omfattar både utvecklingsarbete och leverans av själva systemet. 

Den internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organization, IMO, har satt som mål 
att minska utsläppen av koldioxid från sjöfarten med 50 procent till 2050. Givet fartygs långa 
livslängd innebär detta att det kan komma att krävas att nollemissionsfartyg tas i bruk redan så tidigt 
som 2030.  

För mer information, vänligen kontakta: 
 
Per Wassén 
VD, PowerCell Sweden AB (publ) 
Tel: +46 (0) 31 720 36 20  
Email: per.wassen@powercell.se 
 
Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 08.30 CET. 
 
Om PowerCell Sweden AB (publ) 
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt 
hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller 
reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna 
och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov 
 
PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) 
är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W 
Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 
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