
Sedan noteringen på NASDAQ First 
North i maj förra året, har SaltX Tech-
nology utvecklats starkt. Inom samtliga 
affärsområden har vi gjort viktiga fram-
steg och i oktober förra året startade 
vi ett nytt affärsområde för storskalig 
energilagring av till exempel sol- och 
vindkraft. För att på bästa sätt ta tillvara 
på denna mycket stora globala mark-
nadspotential om motsvarande cirka 
100 miljarder kronor per år, genomför 
SaltX nu en företrädesemission om  
100 miljoner kronor.

Intresset på marknaden för vårt ny-
startade affärsområde – EnerStore – har 
varit mycket starkare än vad vi räknade 
med. Vi bedömer därför att tidpunkten 
är rätt för SaltX att växla upp. För att 
möta det snabbt växande behovet för 
energilagring måste vi utöka och för-
stärka organisationen. Samtidigt vill vi 
säkerställa att nuvarande resurser be-
håller fullt fokus på våra övriga områden 
som ligger närmare kommersialisering.

I oktober förra året an-
nonserade SaltX Techno-
logy ett nytt affärsområde 
baserat på sitt unika salt 
– Nano Coated Salt (NCS)
med mycket god kapacitet 
att lagra energi för vilket 
patent har blivit beviljat 
på alla viktiga marknader. 
Efter de framgångsrika 
verifieringstesterna hos 
DLR, ett testinstitut i 
Tyskland, pågår nu för-
handlingar med flera 
ledande energibolag i Europa om en 
fullskalig pilotanläggning.

Emissionen är 100 procent säker-
ställd, genom åtagande från bolagets 
huvudägare (50 procent) samt genom 
ett garantikonsortium. Prospekt och 
mer information finns tillgänglig på vår 

webbplats: www.saltxtechnology.com/
sv/investor

OM SALTX OCH ENERSTORE
SaltX teknologi gör det möjligt att lagra 
energi i salt för att senare utvinna den 
i form av värme och/eller kyla. Därige-
nom möjliggörs ett effektivare energi-
utnyttjande och avsevärda energibe-
sparingar. SaltX fyra affärsområden är: 
• Termiska solfångare med inbyggd vär-

me och kyla för byggnader (SunCool)
• Gasdrivna värmepumpar för varm-

vatten och uppvärmning av bostäder 
(HeatBoost) 

• Värmedriven kyla i lastbilar och 
tunga fordon (VerdAcc) 

• Storskalig energilagring för värme- 
och elproduktion (EnerStore). 

SaltX unika Nano Coated Salt (NCS) 
teknologi är patenterad på alla vikti-
ga marknader – Sverige, Kina, USA, 
EU, Australien och Japan, och gör det 

möjligt att kostnadseffek-
tivt och helt skalbart lagra 
förnyelsebar energi som 
vind- och solenergi utan 
större lagringsförluster 
eller korrosion.

EnerStore kan användas 
som ett termiskt energilager 
i många olika applikationer. 
Ett exempel är till solkraft-
verk – Concentrated Solar 
Power (CSP), se animation på 
SaltX youtube-kanal. 

Jag ser fram emot att få 
möjlighet att accelerera SaltX kom-
mersiella utveckling och välkomnar 
både befintliga och nya aktieägare att 
delta i emissionen!

Med vänliga hälsningar,
Karl Bohman

Stockholm
2017-04-25

Bästa aktieägare 
– nu tar vi nästa stora steg!
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” INTRESSET PÅ 
MARKNADEN  
FÖR VÅRT 
NYSTAR TADE  
AFFÄRSOMRÅDE 
– ENERSTORE – 
HAR VARIT 
MYCKET STAR
KARE ÄN VAD  
VI RÄKNADE 
MED. VI BEDÖ
MER DÄRFÖR 
ATT TIDPUNKTEN 
ÄR RÄTT FÖR 
SALTX ATT  
VÄXLA UPP.” 



KONCEPT VERIFIERAT 
Processen att utveckla EnerStore 
för att gå in i en kommersiell fas ska 
gå förhållandevis snabbt eftersom 
lösningen är så pass beprövad om än 
i mindre skala.

FÖRSTÄRKT ORGANISATION
För att inte ta fokus från övriga af-
färsområden, som är nära att gå in i 
nästa steg av kommersiell utveckling 
behöver SaltX organisation förstär-
kas med tekniska, men framförallt 
med kommersiella, resurser som 
klarar av att möta motparterna på 
energibolagen. 

MYCKET STOR MARKNADS
POTENTIAL
Marknaden för storskalig lagring 
av energi bedöms uppgå till mots-
varande cirka 100 miljarder kronor 
globalt, vilket är väsentligt större än 

våra andra tre affärsområden tillsam-
mans, som fortfarande är betydande. 

TEKNOLOGISKT FÖRSPRÅNG  
OCH STARKT PATENT
SaltX unika Nano Coated Salt (NCS) 
teknologi har ett starkt patentskydd 
och stora konkurrensfördelar. För att 
kunna utnyttja denna position och 
maximera framtida marknadsandel, 
behöver SaltX accelerera utvecklingen 
och öka kommersialiseringsarbetet.

”SALTX KAN BLI 
VIKTIG PUSSELBIT 
SOM GÖR DET 
MÖJLIGT ATT 
PÅ RIKTIGT 
OCH MED FULL 
KRAFT ANVÄNDA 
FÖRNYELSEBAR 
ENERGI.”

 
GÖRAN BOLIN, 
GRUNDARE & CTO 

Därför satsar SaltX  
på EnerStore

När?
2 maj kl.12 (inkl. lunch)
10 maj kl.12 (inkl. lunch) 
17 maj kl. 18 (inkl. mingel)

Var?
Blasieholmen Investment 
Group (BIG), Birger Jarlsg. 2, 
Stockholm

Välkommen till informationsträffar 
med SaltX Technology 
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