Pressemelding

Everfuel og Greenstat samarbeider om nullutslipps-mobilitet i
Norge
Everfuel og Greenstat har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle konkurransedyktig forsyning av
hydrogen nullutslipps-mobilitet på jernbane, landevei og i sjøtransport i Norge.
Begge selskaper har som målsetning om å gjøre grønt hydrogen kommersielt tilgjengelig ved å
etablere robuste verdikjeder fra produksjon til sluttbruker. Greenstat har en portefølje av attraktive
prosjekter for hydrogenproduksjon mens Everfuel bygger ut produksjon, distribusjon og et nettverk
av fyllestasjoner. Partene har identifisert flere prosjekter som de aktivt forfølger sammen. Ytterligere
informasjon om disse prosjektene vil bli gjort tilgjengelig etter hvert som de modnes.
«Regional utvikling er avgjørende for å få tilstrekkelig fart på implementeringen av hydrogen over
hele Norge. Dette krever vedvarende hardt prosjektutviklingsarbeid, og det er akkurat det Greenstat
bringer til samarbeidet», sier Jacob Krogsgaard, CEO i Everfuel. «Dette vil støtte utviklingen av vårt
norske distribusjonsnettverk. Vi har en klar ambisjon om å bygge 15-20 bensinstasjoner i Sør-Norge
før vi utvider både nordover og med flere stasjoner over tid».
«Vi er svært glade for å kunne formalisere det allerede gode samarbeidet med Everfuel. Det er viktig
at aktører samarbeider gjennom verdikjeden basert på en felles forståelse av hva som kreves for å
lykkes. Vi ser frem til at vi i fellesskap skal utvikle robuste og konkurransedyktige løsninger slik at
hydrogen blir tilgjengeliggjort for et stadig voksende marked», sier Vegard Frihammer,
administrerende direktør i Greenstat.
Om selskapene
Everfuel lager grønt hydrogen for nullutslipp-mobilitet kommersielt tilgjengelig over hele Europa, og
tilbyr konkurransedyktige helhetsløsninger for hydrogenforsyning og drivstoff. Vi eier og driver grønn
hydrogeninfrastruktur og samarbeider med kjøretøyprodusenter for å koble hele hydrogenverdikjeden
og sømløst levere hydrogendrivstoff til bedriftskunder under langsiktige kontrakter. Grønt hydrogen
er et 100% rent drivstoff laget av fornybar energi og nøkkelen til elektrifisering av transportsektoren i
Europa og en bærekraftig fremtid. Vi er et ungt ambisiøst selskap med hovedkontor i Herning,
Danmark, og med aktiviteter i Norge, Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland og Belgia, og en plan om
å vokse over hele Europa. Everfuel er notert på Euronext Growth i Oslo under EFUEL. Besøk
www.everfuel.com.

Greenstat er et norsk energiselskap med spesifikt fokus på utvikling av grønt hydrogen, sol, vind og
nullutslipp maritime prosjekter og løsninger, som har egen prosjektutviklingskompetanse, og et stort
nettverk innen hydrogenindustrien. Besøk greenstat.no.
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