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Azelio tecknar avtal med ALEC Energy om installation av
energilagringsprojekt i Masdar City
Azelio kommer att installera ett verifieringsprojekt i Abu Dhabi med start under Q3 2020
tillsammans med Masdar och Khalifa University. Syftet med projektet är att utvärdera
Azelios energilagringsteknologi för att inkluderas i Masdars produktportföljen för
nuvarande och framtida projekt inom förnybar energi. Ett avtal har nu tecknats med
ALEC Energy om att förbereda och genomföra installationen av projektet på plats i Abu
Dhabis hållbara stadsprojekt, Masdar City.
Förberedelserna för Azelios energilagringsprojekt i Abu Dhabi går enligt plan. Projektet har
nått en viktig milstolpe i ett tecknat avtal med ALEC Energy om att sköta förberedelser och
installationen av projektet. ALEC Energy är en division med fokus på solenergi inom
koncernen ALEC Engineering and Contracting L.L.C., del av Investment Corporation i Dubai.
Azelio och ALEC Energy tecknade nyligen en avsiktsförklaring som innefattar ett samarbete
över 49 MW installerad kapacitet av Azelios energilagring fram till 2025.
James Stewart, General Manager för ALEC Energy, kommenterade: ”Vi är mycket exalterade
över detta samarbete med Azelio och vi arbetar med ett antal identifierade regionala
möjligheter för att introducera denna innovativa lagringslösning för större system i takt
med att teknologin avancerar i sin utveckling mot marknaden".
”Vi är glada över att utveckla vårt samarbete med ALEC Energy. Avtalet är en viktig
milstolpe för projektet i Abu Dhabi tillsammans med Masdar och Khalifa University. Det
kommer att säkerställa en högkvalitativ installation”, säger Jonas Eklind VD för Azelio.
”Som Abu Dhabis bas för innovation och utveckling är Masdar City stolt över att vara platsen
för detta pilotprojekt, som har potential att förbättra kapaciteten för lagring inom
förnybara energiprojekt. Framgången med detta projekt kan bidra till en hållbar
återhämtning efter COVID19-pandemin och främja övergången till förnybar energi runt om
i världen”, säger Yousef Baselaib, Executive Director för hållbara fastigheter på Masdar.
För mer information, kontakta
Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80
Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt företag som specialiserat sig på lagring av termisk energi med produktion av el och
värme. Tekniken är revolutionerande för sin unika förmåga att producera el och värme från lagret under 13 timmar
vid nominell effekt. Systemet lagrar energi i återvunnet aluminium och har en total effektivitet på upp till 90% från
energi till värme och el. Lösningen är skalbar och kostnadseffektivt från 0,1 MW upp till 100 MW och har ingen
reducerad kapacitet över tid. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och

azelio.com

utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt en närvaro i Stockholm, Peking, Madrid och Marocko. Sedan starten
2008 har företaget investerat över 1,5 miljarder kronor i teknisk utveckling. Azelio är noterat på Nasdaq
Stockholm First North. FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399,

info@fnca.se.

About ALEC Energy
ALEC Energy is a related business division of ALEC Engineering and Contracting L.L.C., offering a complete turnkey
solution for both rooftop and ground mounted Solar PV Plants. In a country where the solar sector emerges, ALEC
Energy has established itself as the most reliable and expert solar solution provider, as it enjoys the local
experience of an efficient project management team alongside experts having strong technical know-how of
construction of Solar Photovoltaic Power Plants. ALEC Energy offers complete a complete spectrum of services
from concept to commissioning and even operations and maintenance of Solar PV Projects in the UAE. ALEC Energy
is a DEWA certified contractor and a certified corporate member of the Middle East Solar Industry Association.
About Masdar
Abu Dhabi’s renewable energy company, Masdar is advancing the commercialization and deployment of renewable
energy, sustainable urban development and clean technologies to address global sustainability challenges. Wholly
owned by Mubadala Investment Company, the strategic investment company of the Government of Abu Dhabi, our
mandate is to help maintain the UAE’s leadership in the global energy sector, while supporting the diversification
of both its economy and energy sources for the benefit of future generations.
About Masdar City
Abu Dhabi’s Masdar City is one of the world’s most sustainable communities. It is made up of a rapidly growing
clean-tech cluster, business free zone and residential neighborhood with restaurants, shops and public green
spaces. Masdar City is a working model for cities around the world based on the three pillars of environmental,
economic, and social sustainability, and continues to push the boundaries of innovation. The sustainable city is
home to the headquarters of the International Renewable Energy Agency, several Fortune 500 companies, hundreds
of local businesses and entrepreneurs, and a leading graduate-level research institute.
Masdar Media Contacts:
E-mail: press@masdar.ae
Tel enquiries in Arabic: +971 2 653 3333
Tel enquiries in English: +971 2 653 6014
For more information please visit: http://www.masdar.ae and connect: facebook.com/masdar.ae and
twitter.com/Masdar
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