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 Totalt	uppgår	företrädesemissionen	till	cirka	80,6	mkr	före	emissionskostnader	
 Emissionen är fullt garanterad 

  Aktieägare	erhåller	en	(1)	teckningsrätt	för	varje	(1)	innehavd	aktie	och	fem	(5)	
teckningsrätter	berättigar	till	teckning	av	en	(1	aktie

	Teckningskurs	uppgår	till	5,55	kr	per	aktie

	14	–	28	november	2019	–	Teckningsperiod

	14	–	26	november	2019	–	Handel	i	teckningsrätter

Denna	annons	(nedan	informationsbroschyr)	är	inte	och	ska	inte	anses	utgöra	ett	prospekt	
enligt	gällande	lagar	och	regler	och	utgör	ingen	rekommendation	att	teckna	aktier	i	SaltX.		
Informationen	i	denna	informationsbroschyr	ska	betraktas	som	marknadsföringsmaterial.	
Inbjudan	till	aktieägare	och	allmänheten	att	teckna	aktier	sker	endast	genom	det	prospekt	
som	tagits	fram	för	erbjudandet	som	godkänts	av	Finansinspektionen	den	13	november	2019	
(”Prospektet”)	som	innehåller	bland	annat	en	presentation	av	SaltX,	nyemissionen	och	de	risker	
som	är	förenade	med	en	investering	i	SaltX	och	deltagande	i	erbjudandet.			Detta	godkännande	
ska	inte	uppfattas	som	ett	godkännande	av	de	värdepapper	som	erbjuds.	Potentiella	investera-
re	rekommenderas	att	läsa	Prospektet	innan	ett	investeringsbeslut	fattas	för	att	fullt	förstå	de	
potentiella	risker	och	fördelar	som	är	förknippade	med	beslutet	att	investera	i	värdepappren.	
Prospektet	har	offentliggjorts	och	finns	tillgängligt	på	SaltX:s	huvudkontor,	Västertorpsvägen	
135,	129	44	Hägersten	samt	på	SaltX:s	hemsida	www.saltxtechnology.com.	Prospektet	finns	
även	tillgängligt	på	emissionsinstitutet	Eminova	Fondkommission	ABs	hemsida,	och	www.
eminova.se.	Prospekt	och	anmälningssedlar	kan	även	erhållas	kostnadsfritt	från	emissionsinsti-
tutet	Eminova	Fondkommission	AB.

Erbjudande	att	förvärva	aktier	i	Bolaget	i	enlighet	med	villkoren	i	Prospektet	riktar	sig	inte	till	
personer	med	hemvist	i	USA,	Kanada,	Australien,	Nya	Zeeland,	Hongkong,	Japan	eller	Sydafri-
ka,	eller	i	något	annat	land	där	deltagande	i	emissionen	skulle	förutsätta	ytterligare	Prospekt,	
registrerings-	eller	andra	åtgärder	än	enligt	svensk	rätt	eller	strida	mot	regler	i	sådant	land.	Inga	
betalda	tecknade	aktier,	eller	andra	värdepapper	utgivna	av	bolaget	har	registrerats	eller	kom-
mer	att	registreras	enligt	United	States	Securities	Act	1933,	eller	enligt	värdepapperslagstift-
ningen	i	någon	delstat	i	USA	eller	någon	provinslag	i	Kanada.	Därför	får	inga	betalda	tecknade	
aktier,	aktier	eller	andra	värdepapper	utgivna	av	bolaget	överlåtas	eller	erbjudas	till	försäljning	
i	USA	eller	Kanada	annat	än	i	sådana	undantagsfall	som	inte	kräver	registrering.	Anmälan	om	
förvärv	av	aktier	i	strid	med	ovanstående	kan	komma	att	anses	vara	ogiltig	och	lämnas	utan	
avseende.	Denna	informationsbroschyr	får	inte	offentliggöras,	publiceras	eller	distribueras,	
direkt	eller	indirekt,	inom	eller	till	USA,	Kanada,	Australien,	Nya	Zeeland,	Hongkong,	Japan	
eller	Sydafrika	eller	någon	annan	jurisdiktion	där	sådan	åtgärd	skulle	vara	olaglig	eller	föremål	
för	legala	restriktioner.

1)	SaltX	Prospekt	2019
http://saltxtechnology.com/media/Prospekt-SaltX-Technology-Holding-AB-publ-2019.pdf

VIKTIG INFORMATION

 "NÄSTA STEG 
 FÖR OSS OCH 
 VÅRA PARTNERS 

ÄR ATT OPTIMERA 
PROCESSEN.”

LÄS MER PÅ SIDAN 4
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VD-HAR ORDET

SALTX PÅ VÄG MOT LÅNGA 
OCH LÖNSAMMA RELATIONER
SaltX genomför en nyemis-
sion på 80 mkr. Vad ska 
pengarnas användas till?
Pengarna ska användas 
till	att	fortsätta	utveckla	
SaltX.	Under	det	senaste	
året har bolagets verk-
samhet	fokuserats.	Nu	
ska vi bygga upp teamet 
kring storskalig energilag-
ring	–	EnerStore.	

I kommersialiseringen 
behövs spetskompetens 
och	resurser.	Vi	planerar	
för rekryteringar både 
på den tekniska och den 
kommersiella	sidan.	

Man ska komma ihåg 
att	det	inte	finns	någon	
standard för den här ty-
pen av storskalig termisk 
energilagring som SaltX 
utvecklar.	Det	betyder	att	
vi ständigt bryter ny mark 
samtidigt	som	vi	är	på	
väg	att	skapa	en	standard	
för	termisk	energilagring.	
Vi gör det här arbetet 
tillsammans	med	våra	
partners,	vilket	innebär	
att	vi	i	praktiken	får	ett	
tredjepartsgodkännande.
När	vi	nu	går	till	aktieä-

garna	och	ber	om	ytterli-
gare	finansiering	kan	det	
vara	värt	att	understryka	
att	vi	kommit	en	bra	bit	
på	väg.	Vi	har	skapat	stora	
värden	under	resans	gång.	

Avsikten är däremot 

inte	att	pengarna	skall	
behövas	för	att	bygga	upp	
ytterligare	en	storskalig	
prototyp,	likt	anläggning-
en	i	Berlin,	något	som	har	
dragit	stora	finansiella	
och	personella	resurser,	
men som vi har bedömt 
varit	absolut	nödvändigt.	
Nästa	steg	för	oss	och	
våra	partners	är	att	opti-
mera	processen.

Bedriver bolaget all för-
säljning genom partners? 
Hur ser en försäljnings-
process ut?
Vårt arbete med försälj-
ning sker i nära samarbe-
te	med	våra	partners.	Vi	
har	byggt	upp	ett	stort	
kontaktnät	av	potentiella	
kunder	sedan	tidigare.	Tar	
vi dessa kontakter vidare 
sker	det	alltid	tillsammans	
med	en	partner.	En	fak-
tisk	affär	ska	sedan	alltid	
tecknas	via	vår	partner.	
På	så	sätt	avser	vi	bygga	
kompetens och lönsam-
het	tillsammans.

Hur ser intäktsmodellen 
ut i en kommande typisk 
affär?
Intäktsmodellen kan va-
riera	mellan	olika	affärer	
och är beroende av den 
specifika	kundens	situa-
tion.	Vi	tar	betalt	för	olika	

delar.	Det	kan	till	exem-
pel handla om kompetens 
och	prissättning	av	vär-
den vi skapar eller rörlig 
ersättning	beroende	på	
mängden	lagrad	energi.		

Vi är i en fas där vi 
arbetar	med	att	utveckla	
intäktsmodellerna	tillsam-
mans	med	våra	partners.	

Hur lång tid ska man räk-
na med att den här typen 
av affärer tar? 
Vi är nu i fasen där vi 
tillsammans	med	partners	
designar	deras	respektive	
lösning.	Därefter	ska	lös-
ningen produceras innan 
man	kan	börja	leverera.	
De första projekten kom-
mer	att	ta	längre	tid.	
Efter	25	år	i	branschen	

har	jag	respekt	för	tidsåt-
gången	för	att	lansera	nya	
lösningar	på	kraftmark-
naden.	Vi	måste	komma	
ihåg	att	vi	arbetar	i	en	
bransch	som	står	mitt	i	en	
omställning från fossila 
bränslen	till	förnybara	en-
ergikällor,	och	som	söker	
efter	nya	lösningar.
Det	kan	vara	värt	att	

understryka	att	under	
utvecklingsfasen	är	ofta	
slutkunden	engagerad.	
Man	kan	säga	att	kun-
derna är ”med på tåget” 
innan produkten är kom-

” DET BETYDER 
ATT VI STÄN-
DIGT BRYTER 
NY MARK SAM-
TIDIGT SOM VI 
ÄR PÅ VÄG ATT 
SKAPA EN 
STANDARD FÖR 
TERMISK EN-
ERGILAGRING.”

Carl-Johan Linér, VD
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mersiellt	klar,	vilket	ökar	
säkerheten	för	affärer	i	
slutänden.	

Fördelen när man 
kommer i mål med den 
här	typen	av	affärer	är	att	
man kan få väldigt långa 
och	lönsamma	relationer.	

Hur viktigt är demopro-
jektet med Vattenfall?
Projektet är mycket 
viktigt	och	har	skapat	
stort intresse hos såväl 
el-	och	kraftbolag	som	
hos	industrikunder,	samt	
politiker	och	investerare.	
Det	har	varit	ett	kontinu-
erligt	flöde	av	besökare	
och	Vattenfall	använder	
anläggningen	till	kun-
dengagemang	löpande.					
Anläggningen i Berlin har 
även varit avgörande för 
att	vi	ska	kunna	skriva	av-
tal med våra systempart-
ners.	

Det har skapat bety-
dande värden för bolaget 
och	dess	aktieägare.

När kan man räkna med 
intäkter i någon större 
skala för SaltX?
Vi	är	i	ett	läge	där	vi	ar-
betar med våra partners 
för	att	utveckla	dessa	
pre-kommersiella an-
läggningar.	Det	här	sker	
parallellt som slutkunder 
bearbetas,	vilket	betyder	
att	vi	jobbar	i	samtidiga	
processer	mot	nya	affärer.	
När	vi	kommit	i	land	

med nuvarande partners 
ska	vi	i	nästa	fas	leta	efter	
ytterligare	partners	i	syfte	
att	utöka	affären	ytterli-
gare.	Att	vara	partner	krä-
ver	stor	kompetens,	som	

vi	utvecklar	tillsammans.	

Bolaget har gjort flera 
nyemissioner. Ska man se 
SaltX lite som ett biotech- 
eller läkemedelsbolag 
där man går igenom olika 
faser i utvecklingen av en 
kommersiell produkt?
Det	finns	likheter.	Både	vi	
och läkemedelsföretagen 
har höga krav på funk-
tionalitet	och	kvalitet.	Vi	
går från demoanläggning 
till	pilotanläggning,	till	
pre-kommersiell anlägg-
ning,	vidare	till	seriepro-
duktion.	Detta	betyder	att	
branscherna går igenom 
flera	faser	innan	man	
kommer	till	en	kommersi-
ell	lansering.	

Vilka geografiska mark-
nader är mest redo för 
SaltX lösning?
Två	länder	har	sagt	att	
man ska avveckla kolkraf-
ten – Tyskland och 
Indien.	På	dessa	jätte-
marknader	upplever	vi	att	
intresset för vår lösning 
är	stort.	I	södra	Europa	är	
man också redo för lös-
ningar	kring	energilagring.	

Sedan är intresset från 
Kina	stort	–	där	behovet	
är	gigantiskt.	Därför	är	
det	extra	glädjande	att	vi	
hittat	en	kinesisk	partner	
som	vi	tror	på.	Till	det	
kan	läggas	ett	betydande	
intresse från olika delar 
av	Nordamerika.	

Hur stort är intresset för 
SaltX EnerStore-lösning?
Energilager	är	i	dag	ett	av	
världens mest uppmärk-
sammade	områden.	Detta	

är naturligt när många av 
världens länder ställer om 
till	förnybara	energikällor.	
Omställningen innebär 
att	man	i	praktiken	också	
måste kunna lagra energi 
eftersom	tidpunkten	när	
energin produceras inte 
sammanfaller med när 
behovet	av	att	konsu-
mera	den	finns.	Intresset	
är	stort	för	vår	lösning.	
Min	bedömning	är	att	det	
kommer	finnas	en	hand-
full olika tekniker som 
kommer	att	lösa	behovet	
av	energilager.

Här har dock Ener-
Store	en	stor	fördel.	
Vår lösning är så kallad 
icke-sensibel,	kemisk	
process,	vilket	betyder	
att	den	inte	förlorar	
kapacitet	under	tiden	
energi	lagras.	Dessutom	
har vårt nanocoatade salt 
en	hög	energidensitet.	
Min bedömning är där-
för	att	vår	patenterade	
lösning för energilagring 
i	salt	har	förutsättningar	
att	bli	väl	positionerat	på	
marknaden.	

Har bolaget den organi-
sation och de kompeten-
ser som behövs för att 
skala upp verksamheten?
Vi	har	i	stort	sett	den	
kompetens som krävs 
men behöver löpande 
investera	i	expertissup-
port.	Vi	kommer	fortsätta	
att	rekrytera	duktiga	och	
motiverade	medarbetare	
framåt.	

” VI MÅSTE KOM-
MA IHÅG ATT VI 
ARBETAR I EN 
BRANSCH SOM 
STÅR MITT I EN 
OMSTÄLLNING 
FRÅN ICKE- 
FÖRNYBARA 
ENERGIKÄLLOR 
TILL FÖRNY-
BARA OCH SOM 
SÖKER EFTER 
NYA LÖSNINGAR”

SaltX pilotanläggning  
på Vattenfalls anläggning 
i Berlin, Tyskland.
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SÅ SKA PENGARNA
ANVÄNDAS

Betydande	steg	mot	att	
få en kommersiell lösning 
på plats har tagits det 
senaste	året.	Som	ett	led	
i processen framåt har 
SaltX	beslutat	att	all	för-
säljning	kommer	att	ske	i	
nära samarbete med och 
genom bolagets nyckel-

siella	krav.	

ÖKAD EFTERFRÅGAN
Efterfrågan	i	form	av	
antalet upphandlingar av 
energilagringsprojekt har 
ökat	kraftigt	under	det	
senaste	året.	Från	SaltX	
målmarknader	–	Tyskland,	
Spanien	och	Kina	–	kom-
mer	det	ett	betydande	
antal nya förfrågning-
ar på stora energilag-
ringsprojekt.	Dessutom	
tillkommer	intressanta	
förfrågningar från andra 
geografiska	marknader.
SaltX	strategi	är	att	

fortsätta	attrahera	kunder	
och	projekt	för	att	sedan	
besvara	förfrågningar	till-
sammans	med	partners.	
Dessa förfrågningar ökar 
varje	dag	och	för	att	bola-
get ska hålla jämt tempo 
kommer den kommersiel-
la	organisationen	förstär-
kas	och	vissa	befintliga	
tekniska resurser komplet-
teras	inom	SaltX.

partners.	
Med kapitalet från ny-

emissionen kommer SaltX 
vara	väl	förberett	och	ha	
tillräckliga	resurser	för	att	
fortsätta	utveckla	Ener-
Store	mot	att	bli	en	kom-
mersiell	produkt.	SaltX	
har	ett	energilager	som	

bygger på en patenterad 
kostnadseffektiv	lösning	
för	att	lagra	termisk	ener-
gi på en marknad som nu 
håller	på	att	ta	fart.

ETT SKRÄDDARSYTT SALTX
SaltX kommer framöver 
fortsätta	att	stärka	sin	
organisation	för	att	kunna	
möta upp systempartners 
i	framtida	projekt.	
Tyska	Steinmüller,	

spanska	INERCO	och	ki-
nesiska Shuangliang är tre 
partnerskap som innebär 
att	vägen	framåt	blivit	
ännu tydligare och mer 
fokuserad	än	tidigare.	
Tillsammans med dessa 
kommer utvecklingen av 
lagringslösningar	fortsätta.

FOKUS PÅ PRODUKT-
UTVECKLING
Konkret	betyder	det	
att	investeringar	görs	i	
vidareutveckling,	tester,	
verifiering	och	kvalitets-
säkring av SaltX-material-
et.	Det	handlar	också	om	
nya	sammansättningar	
och	optimeringar	av	det	
nanocoatade	saltet.	Detta	
görs dels i mindre skala 
i	SaltX	egna	labb,	dels	
tillsammans	med	teknis-
ka universitet och med 
partners.	Nästa	steg	är	att	
vidareutveckla	detta	för	
att	kunna	möta	kommer-

 VI HAR UNDER 
DET SENASTE 
HALVÅRET  
KUNNAT KON-
STATERA ATT 
EFTERFRÅGAN  
I FORM AV 
ANTALET UPP-
HANDLINGAR 
AV ENERGILAG-
RINGSPROJEKT 
ÖKAT MYCKET 
KRAFTIGT.

Vid nästa steg i kom-
mersialiseringen av SaltX 
energilager behöver sys-
temkostnader sänkas och 
effekt	ökas.	

SaltX energilager består 
av fyra nyckelkomponen-
ter; två silos för lagring av 
det	nanocoatade	saltet,	
samt två reaktorer där 
saltat laddas eller laddas 
ur.	Saltet	tillsammans	
med reaktorn utgör själva 
kärnan	i	energilagret.
Bolaget	har	tillsammans	

med	partners	identi	fierat	
en industriell process och 
applikation	som	bedöms	
kunna vara en mycket 
kostnadseffektiv	och	skal-

bar	reaktor	–	fluidiseran-
de	bädd.	Teknologin	kom-
mer ursprungligen från 
kolindustrin och började 
användas kommersiellt 
på	1980-talet.	Pannorna	
utvecklades	för	att	effek-
tivisera	förbränningen	
och minska utsläppen av 
till	exempel	svavel	och	
kväveoxider.	
Genom	att	luft	och	

bränsle	–	tex	kol,	sand	el-
ler kalk – blandas kommer 
bädden	(bränsle	och	luft)	
att	uppträda	som	vätska.	
Detta	gör	att	höga	värme-
överföringstal kan uppnås 
och	hög	effekt	kan	tas	ut	
ur	systemet.	

FLUIDISERANDE BÄDD - 
SALTX FRAMTIDA REAKTOR

I och med den globala omställningen från fossila till 
förnybara energikällor, och med framgångarna för 
pilotprojektet i Berlin vid Vattenfalls anläggning, så har 
intresset för SaltX patenterande lösning av termisk 
energilagring i nanocoatat salt tilltagit det senaste 
året. För att SaltX ska fortsätta utvecklingen mot en 
kommersiell lösning baserat på storskalig energilagring 
– EnerStore – och utnyttja det starka marknadsläget 
genomför bolaget en kapitalanskaffning via en företrä-
desemission om cirka 80 miljoner kronor.

CaONCS

Ca(OH)2
NCS

Vattenbubbla

CaONCS

H2O

Fördelare

H2OMed ny reaktorteknologi 
kan SaltX öka effekten 
på energilagret.

Överblick av en energianläggning.Överblick av en energianläggning.
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SALTX ETABLERAR SIG 
PÅ NYCKELMARKNADER

KINA
I	Kina	byggs	bland	de	
största sol- och vindpar-
kerna	i	världen.	Framfö-
rallt	i	norra	Kina	kan	det	
bli mycket kallt och stä-
derna förlitar sig i dag på 
fjärrvärme	från	kolkraft-
verk.	Där	behövs	det	lös-
ningar som gör en snabb 
energiomställning	möjlig.	
Landet bygger både nya 
kolkraftverk	och	stänger	
ner	gamla	till	exempel	har	
Kina	för	avsikt	att	stänga	
ned	kolkraftverk	motsva-
rande	8,6	gigawatt	eller	1	
procent av landets kol-
produktion	till	årsskiftet	
2019/2020.

SPANIEN
Spanien har under en 
längre	tid	haft	fokus	på	
att	implementera	sol-
kraft	som	landets	största	
energikälla.	Ett	bevis	
på	detta	är	arbetet	med	
teknologin	Concentrated	
Solar	Power	(CSP),	där	
Spanien	är	världsledande.	
Nu	ställer	landet	om	sin	
energiproduktion	och	en-
ergilagringsbehovet växer 
därför	snabbt.	En	av	lan-
dets	större	energibolag,	
Endesa,	betraktar	inte	kol	
som	konkurrenskraftigt	
längre	och	kommer	att	
stänga	ned	all	sin	kolkraft	
i	landet.

TYSKLAND
Tyskland	har	fram	till	i	
dag	förlitat	sig	på	kolkraft	
i	stor	utsträckning,	men	
det	har	fattats	kraftfulla	
politiska	beslut	för	att	
snabbt få bort denna 
icke-förnybara energikäl-
la.	Tysklands	mål	är	att	
stänga	tolv	kolkraftverk	
innan 2022 och resteran-
de	33	till	år	2038.	Ener-
gibolagen i landet letar 
därför	efter	lösningar	
som snabbt kan fylla det 
behov	som	skapats.		
När	SaltX	har	etable-

rat partnerskap på dessa 
marknader kan nya mark-
nader och partnerskap 
upprättas.	Andra	stora	
energilagringsmarknader 
är	till	exempel	Indien,	
Japan	och	USA.

 TYSKLAND SKA 
STÄNGA TOLV 
KOLKRAFTVERK 
2022 OCH 
LETAR DÄRFÖR 
EFTER LÖS-
NINGAR SOM 
KAN FYLLA DET 
BEHOV AV 
ENERGILAG-
RING SOM 
SKAPATS.

Med SaltX energilager är det möjligt att lagra överskott-
snergi, för att sedan använda den under perioder när den 
behövs. Marknaden för SaltX lösning är global, men det 
finns några marknader som SaltX har valt att fokusera på. 
Dessa är Tyskland, Spanien och Kina. Där har SaltX ingått 
viktiga partnerskap. 

SPANIEN

TYSKLAND

KINA

YTSKIKTET GÖR 
SALTX LÖSNING UNIK

SaltX teknologi är lika 
kraftfull som enkel. Bolaget 
använder sig av väl kända 
kemiska egenskaper i salt. 
Sedan utnyttjas modern 
teknologi för att kunna an-
vända egenskaperna till att 
lagra energi i stor skala. 

Det	är	sedan	länge	känt	att	
man	kan	lagra	energi	i	salt.	
Det åstadkoms då energin 
lagras	kemiskt	genom	att	
vattnet	separeras	från	sal-
tet varvid saltet innehåller 
den energi man då har 
tillfört.	När	saltet	sedan	
kommer i kontakt med 
vatten	igen	sker	en	kemisk	
reaktion.	Den	energi	som	

användes	för	att	separera	
molekylerna frigörs och 
det	blir	mycket	varmt.	

YTSKIKTET BEHÅLLER  
STYRKAN
Utmaningen	var	tidigare	
att	processen	att	sepa-
rera och sammanföra 
salt	och	vatten	endast	
kunde repeteras några 
få	gånger.	Därefter	gick	
saltet	från	att	bestå	av	
fristående	saltkorn	till	att	
klumpa	ihop	sig.	SaltX	
patenterande teknologi 
innebär	att	genom	ett	
särskilt ytskikt – så kallad 
nanocoatning – förhin-
dra	detta.	Saltet	behåller	
därmed sin ursprungliga 

form av enskilda saltkris-
taller trots många i- och 
urladdningar	utan	att	
förlora	prestanda.	

Saltet som behandlats 
med nanocoatning besit-
ter även egenskapen att 
inte korrodera – skapa 
rost – till skillnad från-
vanligt	salt.	Det	ger	en	
långsiktig och kostnads-
effektiv	lösning.	Salt	är	
dessutom	ett	naturligt,	
lättillgängligt material 
som därmed är miljö-
mässigt hållbart och kan 
återvinnas.	

 SALTX TEKNO-
LOGI INNEBÄR 
ATT ETT YT-
SKIKT GÖR ATT 
SALTKRISTAL-
LERNA INTE 
KLUMPAR IHOP 
SIG. DÄRFÖR 
KAN DE LAGRA 
OCH FRIGÖRA 
ENERGI UNDER 
LÅNG TID.
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STORT INTRESSE FÖR ENERGILAGRING 
PÅ MARKNADEN

Gemensamt för icke-för-
nybara	energikällor	är	att	
de har en jämn produk-
tionstakt.	Till	skillnad	mot	
generering av energi från 
förnybara källor som sol 
och	vindkraft,	som	istället	
har en ojämn produk-
tionstakt.	
Det	kräver	att	ener-

gin kan lagras om man 
ska kunna konsumera 
den	när	energin	behövs.	
Detta	är	i	sin	tur	nödvän-
digt om omställningen 
till	förnybara	energikällor	
inte	ska	bli	för	smärtsam.	
Svängningarna i nätet 
måste	kunna	hanteras,	
och det är här som stor-
skalig energilagring blir 
nödvändig.

ALLT STÖRRE BEHOV  
AV ENERGILAGRING
Behovet av energilagring 
har sedan länge iden-
tifierats.	Nu	har	man	
kommit	till	den	punkten	
där	det	behövs	på	riktigt	
och	det	är	snabbt.	Aktö-
rer	på	kraftmarknaden	

har	problem	att	hålla	en	
tillräcklig	frekvens	i	näten	
och kämpar dagligen 
med den påtagliga kapa-
citetsbrist	som	finns.	Att	
ett	land	med	så	pass	god	
kraftinfrastruktur	som	
Sverige redan drabbas av 

den här typ av problem är 
talande för hur det ser ut 
i	världen.	

LÅNG TID TILL BESLUT
Trots en brådskande 
situation	tar	det	lång	
tid	för	kraftbolagen	att	
anpassa sina erbjudan-
den.	Kraftbranschen	har	
en inbyggd trögrörlighet 
med regleringar och lång-
samma	processer.	Dess-
utom	handlar	det	ofta	om	
större	investeringar,	vilket	
kräver	längre	tid	för	att	
utvärderas.	

 BESLUT KRING 
MICROGRIDS 
GÅR SNABB-
ARE, MEN 
VARJE ENSKILD 
AFFÄR TILL 
ENERGIBOLAG 
ÄR VÄRDEMÄS-
SIGT STÖRRE.

Kraftbolag  världen över är mycket intresserade av de 
möjligheter som kostnadseffektiv energilagring möj-
liggör. Bakgrunden är lite förenklat att en omställning 
av energiproduktion från olja, gas, kol och kärnkraft till 
förnybara energikällor skapar nya och stora utmaningar 
om man ska kunna konsumera energi som tidigare – som 
de moderna samhällena är uppbyggda kring.

Vilken är din roll i Ener-
Storeprojektet  i Berlin?
Inom	ramen	för	Vatten-
falls	affärsenhet	Värme	
så är jag sponsor för det 
här	projektet.	

Hur skulle du hittills 
summera SaltX pilotpro-
jekt i Vattenfalls anlägg-
ning?
Efter	att	SaltX	bekantat	
sig med våra lokala regler 
och	tillvägagångssätt	har	
samarbetet	gått	mycket	
bra.	Driften	av	piloten	
har varit SaltX ansvar 
och	vad	vi	hittills	sett	
har många erfarenheter 
dragits som teamet kan 
bygga	vidare	på.

Hur ser du processen  
framöver?
Det	är	nödvändigt	att	
granska och analysera alla 
framtagna	data,	eftersom	
detta	ger	oss	tydliga	in-
dikationer	vad	gäller	den	
tekniska	utvecklingen.	Vi	
går också igenom frågor 
rörande	lönsamheten,	
men på det här stadiet 
är	det	är	för	tidigt	att	dra	

några	slutsatser.
Det	finns	fortfarande	

många parametrar som 
kan	förändras,	både	vad	
gäller den tyska ener-
gimarknaden och den 
tekniska	lösningen.	

Vilken tidsram  
bör förväntas?
Under nästa år kommer 
viktiga	steg	och	beslut	
att	tas.	För	att	vara	tydlig:	
Den tyska energi- och 
elmarknaden är mycket 
komplicerad på grund av 
alla	skatter	och	avgifter.	
Samtidigt	gör	fluktu-

ationerna	i	priser	och	
överskottet	av	förnybar	
el	att	energilagring	är	
mycket	attraktivt.

Slutligen vilken roll kan
 EnerStore spela vad 
gäller Berlins framtida 
energi försörjning?
Det	återstår	i	praktiken	att	
se,	men	i	teorin	kan	ener-
gilagring hjälpa i integra-
tionen	av	förnybar	energi	
i	fjärrvärmesystemet.	Vi	
kan	integrera	det	för	att	
öka	flexibiliteten	i	CCGT	
(Combined	Cycle	Gas	Tur-
bine),	men	även	med	ånga	
och/eller	elektricitet.	

INTERVJU MED
MARKUS WITT,
VP ASSET MANGEMENT,
VATTENFALL

INDUSTRI OCH MICROGRIDS
En stark trend på ener-
gimarknaden i och med 
övergången	till	förnybara	
energikällor är allt min-
dre	lokala	produktions-
enheter	av	energi.	Det	
vill säga mindre system 
för	energigenerering,	så	
kallade	microgrids.	
Här	kan	det	till	exem-

pel	vara	ett	företag	eller	
en	fastighetsägare	som	
vill bygga lokal energi-
produktion	med	hjälp	
av solceller eller vind-
kraft	och	därmed	får	ett	
behov	av	att	även	kunna	
lagra	energin	lokalt.	

TVÅ MARKNADER
En fördel med markna-
den för lösningar inom 
microgrid-segmentet 
är	att	beslutprocessen	
bedöms vara betydligt 
snabbare jämfört med 
energibolagen.	
När	det	gäller	energi-

bolagen blir deras ut-
värderingsprocesser av 
naturliga skäl längre och 
mer	omfattande,	sam-
tidigt	som	varje	enskild	
affär	till	energibolagen	
värdemässigt är betydligt 
större.	
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DEN NYA STRATEGIN
GENOMFÖRS
SaltX:s strategi att renodla 
bolagets verksamhet har 
fortsatt.

Under det senaste året 
har fokus helt legat på 
bolagets lösning för 
storskalig energilagring – 
EnerStore.	Fokuseringen	
har	inneburit	att	bolagets	
resurser	–	finansiellt	och	i	
den dagliga verksamheten 
- uteslutande kunnat 
läggas	på	att	snabba	på	
processen	att	kommersia-
lisera	lösningen.	

FEM SKÄL BAKOM  
STRATEGIN
Skälen bakom den nya 
strategin	i	korthet	är:	

 Marknadsdynamik
     Marknaden för energi-
lagring	bedöms	att	sex-
faldigas	fram	till	2030.	
För	att	kunna	vara	med	
och konkurrera på 
denna marknad måste 
SaltX	fokusera.

 Testad och skyddad  
teknologi

     SaltX	har	ett	starkt	
patentskydd i hela värl-
den	för	sitt	nanocoa-
tade	salt.	Tekniken	är	
testad och beprövad av 
oberoende parter som 
Stockholms	Universitet,	
tyska	DLR.	

 Referens klar              
     Pilotprojektet hos 

energibolag,	liknande	
Vattenfall	som	behöver	
komplettera	och	byta	ut	
fossila	bränslen.	Där	kan	
SaltX	energilager	se	till	att	
det	finns	en	baskraft.	Ener-
gilagret	kan	se	till	att	både	
leverera	el	på	natten	och	
fjärrvärme	till	städerna.	

2. Industrin
Här	är	kunderna	ofta	stora	
företag och industrier som 
konsumerar mycket ånga 
i	sina	processer.	De	vill	
effektivisera	sina	proces-
ser med energilager samt 
utnyttja	fluktuationer	i	
elpriset	så	att	de	får	så	
låg energikostnad som 
möjligt.	Dessutom	ser	de	
en	möjlighet	i	att	bygga	ut	
deras	energisystem	till	så	
kallade	micro-grids.	

SaltX bedöms med den 
nya strategin vara väl 
positionerade	på	energi-
lagringsmarknaden och 
har	goda	förutsättningar	
att	ta	en	del	av	denna.

´

					Vattenfall	utgör	en	
första referens som 
används	för	att	skapa	
intresse för stora pro-
jekt hos andra energi-
bolag och kunder med 
liknande	behov.		

 Konkurrenskraftig
     EnerStore är jämfört 
med	andra	alternativ	för	
termisk energilagring 
som smält salt eller be-
tong billigare och kräver 
betydligt	mindre	volym.

 Komplement  
till batterier:

     SaltX	ska	ses	som	ett	
komplement	till	batte-
rier som lagrar elektrisk 
energi.	Det	eftersom	
värmen från SaltX 
lösning kan omvandlas 
till	ånga	som	driver	en	
ångturbin som i sin tur 
genererar	el.	Vid	snabb	
och kort lagring kan 
batterier	användas,	vid	
så	kallad	peak-shifting	
kan SaltX storskaliga 
lager	användas.		

 Nyckelpartners  
på plats  
I och med avtalen med 
bolagen	Nordkalk	och	
Wacker har SaltX säkrat 
de partners som behövs 
för	produktionen	av	
det	nanocoatade	saltet.	
INERCO,	Steinmüller	
och Shuangliang har 
under	2019	säkrats	som	

SaltX:s	systempartners.		
De	utvecklar	konceptet,	
designen och bedöms 
bli	en	viktig	framtida	
säljkanal.

STARKA SYSTEMPARTNERS
Under senaste året har 
SaltX	ingått	avtal	med	vik-
tiga	systempartners	som	
försäljningen ska ske via 
De har visat stort intresse 
för SaltX lagringslösning 
och har idag en mycket 
stor närvaro på energi-
marknaden.	Tillsammans	
med	tyska	Steinmüller,	
spanska	INERCO	och	
kinesiska Shuangliang 
kommer SaltX ha goda 
möjligheter	att	göra	affä-
rer	med	slutkunder.	

Den nya strategin 
är	att	fokusera	på	två	
segment inom så kallad 
”peak-shifting”,	vilket	i	
korthet	innebär	att	man	
genom lagring av energi 
kan	skjuta	på	konsumtion	
från	produktion	av	energi	
tills	när	den	behövs.	

Den lösning som SaltX 
tillsammans	med	partners	
kommer	att	erbjuda	mark-
naden bygger på erfaren-
heterna från pilotprojek-
tet som har genomförts i 
Berlin.

1. Energibolag
Här	är	målkunderna	ofta	

 MED ENERSTORE 
HAR VI RÅVARAN, 
TEKNIKEN, 
PARTNERS OCH 
ETABLERADE 
KONTAKTER  
MED BLIVANDE 
KUNDER.

OKTOBER 2012
Det nanocoatade materialet 
uppfinns.

JUNI 2013
SaltX bygger en mindre pilot åt 
General	Electric.

JANUARI 2017
Test vid DLR (Tysklands center 
för	flyg-	och	rymdforskning)	
verifierar	i	en	mindre	test-
anlägg	ning	att	teknologin	går	att	
uppgradera.	

OKTOBER 2018
Den	23	oktober	2018	premiär-
visas EnerStore vid SaltX huvud-
kontor	i	Stockholm	inför	partners,	
investerare,	press	och	andra	
intressenter.	Det	var	ett	mindre	
energilager	som	fick	plats	i	en	40	
fots	container.	

JUNI 2019
SaltX tecknar utvecklingsavtal 
med	tysk	partner.	Ska	bygga	
pre-kommersiellt termiskt en-
ergilager baserat på nanocoatat 
salt.	

SEPTEMBER 2019
Pilotanläggning i Berlin visar 
mycket	lovande	resultat.

MARS 2016
Mer och mer förfrågningar 
om	att	utveckla	storskaliga	
energilager	erhålls.	Bolaget	tar	
ett	strategiskt	beslut	om	att	
utforska	denna	möjlighet.

APRIL 2017
Tillsammans	med	Vattenfall	och	
Energimyndigheten	startas	ett	
projekt	för	att	bevisa	teknologin	
i	större	skala	med	avsikten	att	
bygga en fullskalig demonstra-
tionsanläggning	invid	ett	fjärrvär-
meverk	i	Berlin.

JULI 2019
SaltX tecknar samarbetsavtal 
med en spansk partner för sam-
arbete kring storskalig energi-
lagring.	

APRIL 2019
Storskalig	demonstrationsan-
läggning	i	Berlin	hos	Vattenfall	
invigs.

OKTOBER 2019
Kinesiska	Shuangliang	bekräftar	
att	de	uppför	en	pilot	i	Kina.

VÄGEN FRAM MOT STORSKALIG 
ENERGILAGRING

NOVEMBER 2018
SaltX ingår strategiska samarbe-
ten	för	att	skala	upp	produktio-
nen	av	nanocoatat	salt	tillsam-
ans	med	Nordkalk	och	Wacker.	
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SALTX MAXIMERAR SAMARBETET
MED PARTNERS

SaltX	affärsidé	är	att	sälja	
och leverera det världs-
patenterade nanocoatade 
saltet	tillsammans	med	
nyckelkunskap om tek-
nologin	till	slutkunder	
genom	partners.	Bolaget	
utvecklar den färdiga lös-
ningen	tillsammans	med	
partners som redan idag 
levererar energianlägg-
ningar.	

EKOSYSTEMET VÄXER
Bolaget är beroende av 
att	hitta	rätt	partners	
som kan bistå med övri-
ga	delar	för	en	komplett	
anläggning.	En	pusselbit	
som	var	viktig	att	få	på	
plats under 2018 var 
bolagets leverantörer 
av	salt.	Partnerskapen	
med	bolagen	Nordkalk	
och	Wacker	är	till	för	att	
tillgodose	de	framtida	
projekten med nanocoa-
tat	salt.	

TRE NYA, VIKTIGA SYSTEM 
PARTNERS
Under	2019	har	bolaget	

SaltX utvecklar energilager baserat på nano-
coatat salt tillsammans med partners. Bolagets 
framtida intäkter bedöms komma framförallt 
av försäljning av det nanocoatade saltet, licens-
avgifter och teknologiöverföring. Men intäkts-
strömmar kan även att komma från den färdiga 
lösningen som installations- och energiavgifter. 

fokuserat	på	att	hitta	
partners som är vana vid 
att	bygga	energianlägg-
ningar.	Tre	viktiga	part-
ners är nu på plats – tys-
ka	Steinmüller,	spanska	
INERCO	och	kinesiska	
Shuangliang.	Nästa	steg	
är	att	bygga	pre-kom-
mersiella anläggningar 
tillsammans	och	sätta	
en gemensam plan för 
kommersialisering och 
kunderbjudande.	Bola-
gets partners kommer 
också vara en central del 
i försäljningen av energi-
lagringsprojekt.	

SALTX EKOSYSTEM
På vägen mot kommersi-
alisering av EnerStore är 
det	ett	antal	huvudpar-

ters som SaltX kommer 
att	jobba	med.	Beroende	
på marknad och slutappli-
kation	kan	dessa	partners	
skilja	sig	åt,	men	i	huvud-
sak	så	kommer	de	att	ha	
fyra	olika	funktioner.	Det	
är saltleverantörer som 
bereder och processar 
nanocoatat	salt,	OEM	
som	tillverkar	nyckel-
komponenter,	EPC	som	
installerar energilagrings-
system	och	slutkunderna,	
så	kallade	off-takers,	som	
kan	vara	energibolag,	
industrier	och	städer.

SALTX PART-
NERS HAR 
RESURSER ATT 
SÄLJA OCH 
LEVERERA 
STORA VOLY-
MER TILL 
KRÄVANDE OCH 
LÖNSAMMA 
KUNDER.

   

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS (OEM)
TILLVERKARE AV NYCKELKOMPONENTER SOM LADDARE OCH URLADDARE

ENGINEERING PROCURMENT 
CONSTRUCTION (EPC)
INSTALLATÖRER AV ENERGILAGRINGSSYSTEM

SALT SUPPLIERS
BEREDER OCH PROCESSAR 

NANOCOATAT SALT 

OFF TAKERS
SLUTKUNDER SOM KAN VARA ENERGIBOLAG, INDUSTRIER OCH STÄDER OSV.

RÖSTER FRÅN 
SALTX SYSTEMPARTNERS

Intervju med Minghua Yu  
– CEO

Vilken potential på mark-
naden ser ni för SaltX 
lösning EnerStore? 
Att	kunna	lagra	energi	
termiskt	är	avgörande,	
dels	för	att	kunna	erbjuda	
fossilfri	energi,	och	dels	
för kunna konsumera 
energin när man önskar 
det	–	alltså	peak-shifting.	
Jag	bedömer	att	SaltX	
högtempererade kemiska 
energilagringslösning i 
kalciumoxid	kommer	att	
vara	en	av	de	viktigare	
teknologierna	för	att	lagra	
energi.	Den	kommer	i	stor	
utsträckning	att	användas	
inom elektrisk värme-
lagring	för	att	producera	
industriell	ånga.	Jämfört	
med andra lagringsmeto-
der,	som	tex	sensibla-	och	
fasomvandlingslager,	kan	
SaltX lösning leverera 
högre temperaturer med 
en	hög	energidensitet	till	
en	relativt	låg	kostnad.	

  
Hur kan ni som partner 
bidra till att EnerStore 
blir en framgång?
Shuangliang Group är 

ett	av	Kinas	500	största	
privata	företag.	Bolaget	
har en betydande kapaci-
tet	vad	gäller	tillverkning-	
och marknadsföring inom 
områdena	absorptions-
maskiner,	värmeväxlare	
och industriella värme-
pannor.	Här	kan	SaltX	
dra	nytta	av	Shuangliang	
Groups	kapacitet	att	
tillverka	värmeutrustning	
för kemisk värmelagring 
och	att	marknadsföra	ter-
miska	energilager	i	Kina.	

Hur ser processen 
ut framåt?
Givet fördelarna med 
SaltX teknologi kommer vi 
att	fokusera	på	lösningar	
för	att	producera	ånga	för	
den inhemska kinesiska 
marknaden.	Kina	har	dock	
idag	en	otillräcklig	kapa-
citet vad gäller naturgas 
för	till	exempel	ångpro-
duktion,	särskilt	under	
vintern.
 SaltX lösning innebär en 
möjlighet	att	erbjuda	”ren”	
ånga då det saknas natur-
gas.	Vi	bedömer	att	mark-
nadens	potential	är	stor.

Hur ser intresset ut för 
EnerStore hos era kunder?
Vi	har	idag	redan	ett	
stort antal kunder som 
levererar ånga inom 
centralvärmesegmentet,	

som	till	exempel	Moutai	
Distillery,	Power	China,	
State	Grid	Cooperation	of	
China	(SGCC).		Kunderna	
har	uttryckt	intresse	efter	
att	vi	informerat	om	och	
de	förstått	fördelarna	
med	SaltX	lösning.	Om	vi	
kan visa på en godtagbar 
systemkostnad för SaltX 
lösning så kommer kun-
derna vilja bygga demon-
strationsanläggningar	på	
industriområden

 

” VÅR BEDÖM-
NING ÄR ATT 
SALTX LÖSNING   
HAR MÅNGA 
FÖRDELAR. VI 
DISKUTERAR  
MED LEDANDE 
KINESISKA 
STATSÄGDA 
FÖRETAG OM 
ATT KOMMER-
SIALISERA 
ENERSTORE.”

MINGHUA YU  
– CEO
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RÖSTER FRÅN 
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Intervju med Lutz Brandau 
– Head of Marketing 
 
Vad ser ni för potential 
med EnerStore? 
SaltX	utvecklar	kontinu-
erligt sin lösning av en-
ergilager	för	att	etableras	
som en mogen lösning på 
marknaden.	Vi	på	Ste-
inmüller Engineering är 
en systempartner och vi 
arbetar	nu	med	att	iden-
tifiera	de	applikationsom-
råden där nanocoatat salt 
fungerar	bäst.	Industrins	
förståelse mognar dag för 
dag för förnybar energi 
och dess ojämna produk-
tionstakt,	och	det	gör	
även	att	efterfrågan	ökar	
för	energilager,	framför	
allt	vad	gäller	termisk/ke-
miska	lösningar.

Hur kan ni som partner 
bidra till EnerStores 
framgång?
Steinmüller Engineering 
är	ett	ingenjörsföretag,	
med	expertis	inom	olika	
teknologier och appli-
kationer	för	värmeöver-
föring,	och	vi	jobbar	för	
en	”grönare	värld”.	Med	
årtionden	av	erfarenheter	
inom	området	fluidise-

Intervju med Pedro Marín
– CEO

Vad ser ni för potential 
med EnerStore?
För	att	klara	av	EU:s	mål	
om minskat utsläpp av 
koldioxid	till	2050	krävs	
ett	betydande	bidrag	av	
energilagring	vid	kraft-
produktion	och	för	andra	
energiintensiva	branscher.	
INERCO	har	en	stark	tro	
på	att	termokemisk	en-
ergilagring	är	en	stabil,	
mångsidig och kostnads-
effektiv	lösning	som	kan	
tillhandahålla	värme	och	
kraft	från	förnybar	energi	
till	dessa	branscher.	INER-
CO	ser	fördelar	vad	gäller	
att	lagra	termisk	energi	
i	nanocoatat	salt,	vilket	
har	lett	oss	till	att	ingå	ett	
partnerskap	med	SaltX.		

Hur kan ni som part-
ner bidra till Enerstores 
framgång?
INERCO	är	ett	multinatio-
nellt företag specialiserat 
på	att	erbjuda	EPC-lös-
ningar och teknikut-
veckling för energi- och 
miljöapplikationer.	INER-
CO	har	genomfört	mer	än	
40	FoU-projekt,	vilket	har	

givit oss erfarenheter och 
vi bistår med egna tekno-
logier	till	den	internatio-
nella	marknaden.	

I vårt partnerskap med 
SaltX	tillför	INERCO	
expertis	när	det	gäller	att	
kommersialisera tekniska 
innovationer,	tillsammans	
med	vår	kompetens	att	
bygga storskaliga indu-
strianläggningar.	
 
Hur ser processen  
ut framåt?
”The	Green	and	Fair	New	
Deal” som EU-kommissio-
nens nya president Ursula 
von	der	Leyen	offentlig-
gjort,	såväl	som	de	frivilliga	
åtagandena från stora glo-
bala	industriella	aktörer	att	
minska koldioxidutsläppen 
visar på vikten av energi-
lagring.	I	detta	avseende	
har	SaltX	och	INERCO	
ett	nära	samarbete	för	att	
tillsammans	ta	fram	nya	
lösningar	för	att	lagra	ter-
misk energi eller utveckla 
tekniska lösningar för 
kunder med global närva-
ro,vilket	ökar	affärsmöjlig-
heterna och ökar värdet på 
lösningarna/produkterna.

Hur ser intresset ut  
för EnerStore hos era 
kunder?
INERCO	har	löpande	kon-
takt	med	kraftbolag,	vilka	

regelbundet	uttrycker	ett	
genuint intresse för tek-
nologier	för	energilagring.

Dock upplever bolagen 
att	nuvarande	nationella	
lagar och regleringar inte 
avspeglar de lösningar 
som erbjuds operatörerna 
av	kraftnäten	vad	gäller	
energilagring,	och	de	
anser	att	lämpliga	system	
för	ersättning	saknas.	I	ett	
sådant	scenario	är	kraft-
bolagen	inte	villiga	att	
investera i storskaliga lag-
ringslösningar,	men	man	
vill gärna se lösningar som 
är	genomförbara	snart.	

Hur ser tidslinjen  
ut framåt? 
Vi	har	beslutat	tillsam-
mans	med	SaltX	att	
bygga en pre-kommer-
siell pilotanläggning  i 
megawatt	storlek	under	
2020,	för	att	visa	kunder	
och	offentliga	aktörer	på	
fördelarna.

”INERCO SER 
FÖRDELAR 
VAD GÄLLER 
TERMISK 
ENERGI I 
NANOCOATAT 
SALT, VILKET 
HAR LETT OSS 
TILL ATT INGÅ 
ETT PARTNER-
SKAP MED 
SALTX.”

PEDRO MARÍN 
 –  CEO

rande	teknologier,	och	
som	partner	till	SaltX,	har	
Steinmüller Engineering 
utlovat	att	hitta	passande	
teknologier	att	effektivt	
ladda och använda nano-
coatat	salt	för	att	tillvara-
ta	potentialen	som	finns	
inom olika industri- och 
kraftapplikationer.

Hur ser processen 
ut framåt?
Även om  nuvarande lag-
stiftning	gällande	förnybar	
energi ännu inte är mogen 
och	tillräckligt	balanserad	
för	att	stödja	de	finansiella	
intressena,	så	är	fram-
tidens	efterfrågan	och	
behov för förnybar energi 
uppenbar	och	tillhörande	
energilager	nödvändig.

Hur ser intresset ut 
för EnerStore hos era 
kunder?
Under rubriken ”Energi-
omställning”  har produ-
center	av	konventionella	
och förnyelsebar energi 
ett	intresse	av	energila-
ger.	Framgångarna	för	en	
teknologi beror på många 
avgörande	faktorer,	som	
nivå	av	färdighet,	lämp-
lighet,	effektivitet	etc,	
dessa	är	sekundära	efter	
faktorer	som	finansiering	
och	återbetalningstid.	
Här	finns	ett	behov	för	

lagstiftning	för	att	vinna	
marknadens	förtroende.	

Hur ser tidslinjen  
ut framåt?
Det pågår för närvarande 
många diskussioner om 
teknologier för energilag-
ring.	Framgången	för	en	
teknologi beror på en bra 
prototyp	för	att	skapa	ett	
förtroende	hos	kunderna.	
SaltX	tog	ett	stort	språng	
i	Berlin	med	EnerStore,	
då	man	på	ett	trovärdigt	
sätt	demonstrerade	na-
nocoatat salt och visade 
på	möjligheten	att	på	ett	
optimalt	sätt	ta	teknolo-
gin	till	nästa	nivå. 

”…SOM PARTNER 
TILL SALTX HAR 
STEINMÜLLER 
ENGINEERING  
UTLOVAT ATT 
HITTA PASSANDE 
TEKNOLOGIER 
ATT EFFEKTIVT 
LADDA OCH 

 ANVÄNDA  
NANOCOATAT 
SALT.”

LUTZ BRANDAU  
– HEAD OF MARKETING
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ERIC JACOBSON, HEAD OF SALES AND MARKETING

STORT GLOBALT INTRESSE
FÖR SALTX TEKNISKA LÖSNING
Hur skulle du beskriva in-
tresset för SaltX lösning?
Vi blir löpande kontaktade 
av	ett	stort	antal	företag	
som är intresserade av vår 
lösning.	En	majoritet	av	
dessa är intresserade av en 
färdig	kommersiell	lösning,	
men som bekant har vi inte 
den kommersiella lösning-
en	färdigutvecklad	ännu.	
Utmaningen	nu	är	att	

samverka med de bolag 
som kan och vill stödja 
SaltX i det stadium vi är 
i	–	det	vill	säga	att	färdig-
ställa en pre-kommersiell 
anläggning som klarar av 
att	skalas	upp.	
Självklart	försöker	vi	att	

hålla andra bolag som kan 
bli aktuella för vår lösning  
i	loopen.	

Vilka typer av företag är 
det som hör av sig?
Det	är	framför	allt	kraft-
bolag,	kemibolag	och	
företag	inom	tung	till-
verkningsindustri.	

Sedan hör också kom-
muner - framför allt tyska 
-	av	sig.	Dessa	äger	oftast	
energibolag som behöver 
ersätta	kolkraften,	något	
som	är	en	stor	utmaning.	
Flera av de tyska kom-
munernas	kraftbolag	har	
även en betydande över-
produktion	från	vindkraft.	
Det är energi man gärna 

stort intresse för SaltX 
lösning	även	hos	dessa.		
Så	vi	ser	att	marknaden	är	
global	men	det	är	viktigt	
hålla fokus och jobba 
vidare med planerna om 
pre-komerisella anlägg-
nignar	hos	nyckelkunder.	

Hur tar ni intresset  
vidare till affär?
Vår	utmaning	är	att	välja	
rätt	bolag	att	samarbete	
med.	Det	betyder	företag	
som passar i det skede 
som SaltX är i dag och 
som ser möjligheten i de 
behov	som	finns	i	mark-
naden.	Vi	måste	kanalise-
ra vår energi så vi utveck-
las	på	rätt	sätt.	

Därför lägger vi idag 
den största delen av vår 
energi	på	att	jobba	med	
de	partners	vi	identifie-
rat.	I	nästa	steg	blir	det	
att	samarbeta	med	ett	
antal större kunder som 
har liknande utmaningar 
på	flera	ställen	i	världen.	
Det är så vi tänker skala 
upp	SaltX.	När	vi	kommit	
längre	blir	det	lättare	att	
hantera	flera	intresserade	
bolag genom våra part-
ners.	I	grunden	är	det	ett	
angenämt	problem.	

vill	kunna	lagra	för	att	se-
dan	använda	när	efterfrå-
gan	är	större	än	utbudet.	
Utöver	det	finns	det	

större bolag som vill bygga 
lokala	elnätverk,	så	kall-
lade microgrids – där man 
strävar	efter	att	bli	själv-
försörjande	på	energi.	
Nyligen	hörde	ett	stort	

svenskt bolag av sig som 
planerar	att	skapa	ett	så-
dant nät i samband med 
att	de	bygger	ett	nytt	hu-
vudkontor.	Det	är	ett	av	
många	exempel	på	att	vår	
lösning	uppmärksammas.	

Kan du kommentera 
trenden med microgrids?
Det	är	ett	mycket	intres-
sant segment av markna-
den och kanske det som 
kommer	att	växa	snab-
bast.	Företag	och	andra	
organisationer	har	kommit	
långt	med	dagens	tillgäng-
liga	lösningar,	exempelvis	
sol	och	vind.	För	att	ta	det	
sista steget och kunna bli 
ännu mer självförsörjande 
behövs	lösningar	för	att	
kunna	lagra	energi. 

Hur är intresset från  
andra delar av världen?
Vi	ser	ett	intresse	för	vår	
lösning från stora delar 
av	världen.	Ett	exempel	
är vår kinesiska partner 
-Shuangliang- som sam-

arbetar med världens 
största	energibolag.	De	
ser behovet av vår lösning 
på	marknaden	eftersom	
man	i	Kina	löpande	stäng-
er	ned	kolkraftverk.	Rent	
tekniskt behövs en er-
sättning	för	kolkraften	vid	
en nedsläckning om man 
inte	samtidigt	ska	behöva	
stänga	ner	fjärrvärmen.	I	
Kina	ska	man	stänga	ned	
8,6	Gigawatt	av	energi	
från	kolkraft	bara	till	års-
skiftet.	
Vi	ser	att	storstäder	ute	

i världen har av säker-
hetsmässiga skäl börjat 
förbjuda större energilag-
ring	av	litiumjon-batterier,	
vilket	gör	att	det	finns	ett	

” VI SER ETT 
INTRESSE FÖR 
VÅR LÖSNING 
FRÅN STORA 
DELAR AV 
VÄRLDEN. ETT 
EXEMPEL ÄR 
VÅR KINESISKA 
PARTNER 
-SHUANGLI-
ANG- SOM 
SAMARBETAR 
MED VÄRLDENS 
STÖRSTA ENER-
GIBOLAG.”

” CITAT.”I	detta	strategiska	
samarbetsprojekt som 
startade	i	mars	2018,	
utvecklar och testar 
SaltX,	tillsammans	med	
Ahlstrom-Munksjö,	en	
industriell	process	för	till-
verkning av grafenbestru-
ket papper som beläggs 
med	nanocoatat	salt.	I	ett	
första steg har projektet 
visat	att	tillverkningen	
fungerar	industriellt.
Grafen	är	ett	helt	

kolbaserat material som 
består	av	ett	ytterst	tunt	
skikt	–	endast	ett	atom-
lager	tjockt.	Grafen	ökar	
värmeledningsförmågan 
i SaltX-materialet och 
medför	att	tillverknings-
kostnaden för SaltX en-
ergilagringsmaterial kan 
sänkas	väsentligt.
–Energilagring	är	ett	

av våra två stora ut-
vecklingsområden inom 
Ahlstrom-Munksjö.	Här	
är vårt utvecklingspro-
jekt för energilagring 
tillsammans	med	SaltX,	
som	syftar	till	att	skapa	
ett	papper	som	bestrukits	
med grafen och nanocoa-
tat	salt,	högintressant.	

Vårt gemensamma pro-
jekt ser mycket lovande 
ut,	säger	Anna	Bergquist,	
affärsenhetschef	för	
isoleringspapper vid Ahl-
strom-Munksjö.

Ahlstrom-Munksjö 
är världsledande inom 
fiberbaserat	material	och	
levererar	innovativa	och	
hållbara	lösningar	till	sina	
kunder.	Företagets	upp-
gift	är	att	utöka	rollen	för	
fiberbaserade	lösningar	i	
ett	hållbart	vardagsliv.

SALTX OCH AHLSTROM-MUNKSJÖ 
INVESTERAR I FRAMTIDSMATERIALET 
GRAFEN
Ahlstrom-Munksjö och SaltX har gemensamt tagit 
fram en första industriell metod för att tillverka ett 
grafenbestruket saltpapper. Syftet med projektet är 
att ytterligare effektivisera och bredda användnings-
området för SaltX-materialet. 

Till skillnad från grafit utgörs grafen av en ytterst tunn 
skiva, endast ett atom-lager tjockt. Atomerna är ordnade 
i ett hexagonalt mönster, vilket ger materialet ett antal 
unika egenskaper som förmågan att leda elektricitet 
extremt väl. Det är böjligt och mycket lätt – ett flak på en 
kvadratmeter väger bara 0,77 mg.

Eric Jacobson
Head of Sales & Marketing
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För	ytterligare	information,	vänligen	kontakta:

Carl-Johan	Linér,	VD
+46-70	532	08	08
cj.liner@saltxtechnology.com

Harald	Bauer,	CFO
+46	708	10	80	34
harald.bauer@saltxtechnology.com


