Västra Frölunda, Göteborg, 23 juni 2022

Öppet hus hos Swedish Stirling i Sibbhult
Vi har inlett serieproduktionen av PWR BLOK vid vår produktionsanläggning i
Sibbhult och onsdagen den 14 september håller vi öppet hus för intresserade
aktieägare. Besökare kommer få möjlighet att se hela produktionsprocessen från
materialhantering och monteringen av stirlingmotorer, till färdigställandet av PWR
BLOK och vår testanläggning. Från bolaget sida medverkar bland annat vd Dennis
Andersson, COO Fredrik Abrahamsson, CTO Christian Nilsson, och vår personal i
Sibbhult.
Missa inte möjligheten att få lite djupare insikt i och förståelse om Swedish Stirling
verksamhet, ta del av hur produktionen av PWR BLOK går till, samt chansen att
diskutera och ställa frågor om detta direkt till bolagets ledning.
Antalet platser kommer av praktiska och säkerhetsskäl vara begränsat, där först
anmälda har förtur. För att kunna delta krävs att man är aktieägare i bolaget och har
anmält sig i förväg. Anmälan skickas via mail till ir@swedishstirling.com, och ska vara
märkt med ”ÖPPET HUS” i mejlets rubrik. Uppge även namn och telefonnummer i
anmälan. Sista anmälningsdag är den 1 september.
Vi kommer ordna transport med buss från centrala Göteborg på morgonen den 14
september. Bussen kommer också att stanna och hämta upp besökare som så
önskar vid Hässleholms C ca kl 12:30. Även vid återresan kommer vi åka över
Hässleholm C där vi kommer att kunna släppa av besökare ca 17:30. Program och
mer praktisk information kommer att skickas i slutet av sommaren till de anmält sig.
Varmt välkomna och trevlig midsommar,

Swedish Stirling
Om Swedish Stirling AB
Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att
vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till
elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad
lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till
100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende
certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större
CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är
listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser,
+46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com
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