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Azelio tecknar avsiktsförklaring med Atria Power i Indien
för energilagring om 65 MW
Det svenska energilagringsföretaget Azelio och indiska energibolaget Atria Power har undertecknat
en avsiktsförklaring (MoU) om att samverka kring installation av över 65 MW av Azelios energilager
i Indien fram till år 2025. Avtalet är Azelios första i landet, en marknad med stor potential för
förnybara energilösningar i områden utan elnät.
Atria Power avser att använda Azelios energilagringsteknik för att leverera både el och värme. Genom
att kombinera Azelios energilager med kyl- och vattenavsaltningsteknik kommer Atria att kunna
erbjuda hållbar el, rent dricksvatten och kyla till samhällen på den indiska landsbygden.
Avsiktsförklaringen anger ramarna för ett samarbete som omfattar installerad energilagring på över
65 MW fram till år 2025. Samarbetet inleds med mindre kommersiella installationer på 100 kW 2021,
följt av installationer i större skala med en förväntad total kapacitet om 12 MW under 2023, 18 MW
under 2024 och 35 MW år 2025. Atria avser att som projektutvecklare och systemintegratör av
energiprojekt med Azelios teknik utvidga sitt erbjudande på den indiska marknaden.
Atria Power är en leverantör av integrerade energilösningar som utvärderar energieffektivitet,
energiförbrukning och energiköp för sina kunder. Genom att kombinera investeringar i teknik med
skräddarsydda lösningar har Atria Power ett bredare tjänsteutbud än det hos renodlade leverantörer
av förnybar energi.
”Atrias investeringar i och förståelse för förnybar energiteknik möjliggör för Atria och Azelio att
samarbeta för att tillhandahålla hållbar el och lågtempererad värme dygnet runt. Atria ser mycket
fram mot att samarbeta med Azelio för att ta alternativa teknologier till den indiska landsbygden”,
säger Sunder Raju, Director för Atria Power.
”Atria är en snabbt växande och välkänd producent av förnybar energi i Indien med stark finansiering
och en gedigen kundbas. Vi är stolta över att samarbeta med dem för att höja välståndet på den indiska
landsbygden med hjälp av förnybar energiteknik. Detta MoU visar också på det värde som kan skapas
av den lågtempererade värme som vårt system genererar”, säger Jonas Eklind VD för Azelio.
Atria Power, en del av Atria Group, är en producent av förnybar energi med anläggningar för förnybar
energi på 522 MW, varav 373 MW vind och 100 MW solceller, samt 350 MW under utveckling. Bolaget
stöds finansiellt av blue chip-investerare och partners inklusive GE Energy Financial Services, APG och
Piramal. Atria Power tillhandahåller energiköpsavtal (PPA) för flera välkända multinationella företag
med hög kreditvärdighet och inhemska kunder inom industri och handel, såsom livsmedel,
besöksnäring, fastigheter.
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Azelios unika teknologi för energilagring kan kombineras med solceller, vindkraft eller andra
energikällor, för att lagra energi i återvunnet aluminium och kostnadseffektivt leverera förnybar
energi, i form av el och värme, vid behov dygnet runt.
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Om Atria Group
Atria Group grundades 1960 och är en framstående affärskoncern i södra Indien som under tre generationer
verkat med stark vision, ledarskap och etik. Gruppen har en erfaren och professionell ledningsgrupp och över
7,000 anställda. Koncernen har diversifierade affärsintressen och en tillgångsbas överstigande 2 miljarder dollar,
blue chip-investerare och partners inklusive GE Energy Financial Services, True North & TA associates, APG och
Piramal. Mer om Atria: www.atriapower.com kontakt: info@atriapower.com
Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt företag som specialiserar sig på lagring av 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 kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW utan att
kapaciteten reduceras över tid. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla
och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt 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) 8528 00 399, info@fnca.se.
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