
  
 
 
 

  PRESS RELEASE 
                                                                                   

 

CTEK SWEDEN AB 
ROSTUGNSVÄGEN 3 
SE-776 70 VIKMANSHYTTAN / SWEDEN 
+46 225 351 80 / INFO@CTEK.COM 
WWW.CTEK.COM 

 

27. huhtikuuta 2018, julkaistavissa klo 10.00 

 

CTEK ottaa vauhdilla haltuun sähköautojen markkinat  
Ruotsalainen CTEK ostaa sähköautojen latausratkaisujen markkinajohtajan Chargestorm AB:n ja laajentaa 

toimintaansa sähköautomarkkinoilla. 

 
Akkulaturien hallintaratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja CTEK on tehnyt yrityskaupan 
Chargestorm AB:n kanssa. Chargestorm AB on ruotsalaislähtöinen markkinoiden johtava sähköautojen 
latausratkaisujen valmistaja. 
 
Yrityskauppa tukee CTEKin osaamispohjan laajentamista. CTEKistä tulee yksi voimakkaasti kasvavien 
sähköautomarkkinoiden merkittävimmistä toimijoista. 
 
Liiketoiminnalla on hyvät näkymät, sillä autovalmistajat suunnittelevat lähivuosien aikana 
ennätysinvestointoja sähkökäyttöisten ajoneuvojen tutkimus- ja kehitystyöhön. Kuluttajat vaativat yhä 
ekologisempia ajoneuvoja ja samalla sähköautojen osto- sekä ylläpitokustannukset laskevat. 
 
”Chargestormin sähköautojen latausratkaisujen osto laajentaa entisestään liiketoimintaamme ja avaa 
meille uuden, nopeasti kasvavan markkinan”, kertoo CTEK:n toimitusjohtaja Jon Lind. 
 
”Kollegamme Chargestormilta tuovat uutta asiantuntemusta yhtiöömme. Tämä mahdollistaa entistäkin 
edistyksellisempien sähköajoneuvojen latausratkaisujen kehittämisen. Chargestorm on luonut hyvän 
pohjan pohjoismaisilla energia- ja laitteistomarkkinoilla, mistä kehittämistä on hyvä jatkaa. Meillä 
CTEKillä on paljon autoalan osaamista ja vahvat kontaktit autovalmistajiin, mikä auttaa meitä 
sähköautomarkkinoiden tuoteratkaisujen kehityksessä, valmistuksessa ja globaalissa jakelussa”, jatkaa 
Lind. 
 
”Pohjoismaat on maailman toiseksi suurin sähköautojen markkina-alue, ja on luonnollista, että kaksi 
pohjoismaista yritystä yhdistää voimansa tuotteiden globaalin saatavuuden parantamiseksi. Kun 
yhdistetään Chargestormin uraauurtava teknologia ja CTEKin maailmanlaajuisesti tunnustettu 
osaaminen akunlatauksesta, saamme lisää resursseja tuotekehitykseemme. Sen ansiosta voimme tuoda 
markkinoille uusia, innovatiivisia ratkaisuja”, toteaa Chargestormin hallituksen puheenjohtaja Tomas 
Wolf. 
 
”Näemme yritysten välillä paljon synergiaa: meillä on samat perusarvot, jotka pohjautuvat laatuun, 
turvallisuuteen, helppokäyttöisyyteen ja akkujen suorituskyvyn maksimointiin. Haluamme luoda vahvat 
siteet Chargestormin asiakkaisiin kuin myös esitellä uutta osaamistamme jo olemassa olevalle 
asiakaskunnallemme”, kertoo Lind. 
 
Chargestorm on Pohjoismaiden laajin sähköautojen latausratkaisujen valmistaja, ja yrityskauppa 
mahdollistaa Chargestormin tuotteiden globaalin jakelun.  
 
 
Median tiedustelut 



  
 
 
 

  PRESS RELEASE 
                                                                                   

 

CTEK SWEDEN AB 
ROSTUGNSVÄGEN 3 
SE-776 70 VIKMANSHYTTAN / SWEDEN 
+46 225 351 80 / INFO@CTEK.COM 
WWW.CTEK.COM 

 
Katharine Parker 
PR & External Communication Manager 
Tel: +44 (0)7974 141266 
E-mail: katharine.parker@ctek.com  
 
Lisätietoa CTEK:sta 

• CTEK on akkulaturien hallintaratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. 
• CTEK on maailman johtava akkulaturien teknologia-asiantuntija ja se on tunnettu toimijana, joka 

tuo uudet tuotteet ensimmäisenä markkinoille. 
• Vuonna 1997 perustettu CTEK myy yli miljoona akkulaturia joka vuosi yli 70:ssä maassa. 
• CTEK:n latureissa käytetään patentoitua teknologiaa, jolla taataan, että laturit lataavat ja 

ylläpitävät kaikkia lyijy- ja litium-akkuja helposti sekä turvallisesti. 
• CTEK tarjoaa akkulatureita mailman tunnetuimmille ajoneuvojen valmistajille mukaan lukien 

Audi, Bentley, BMW, Corvette, Ferrari, Jaguar, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche ja Rolls-
Royce. 

 
   
Lisätietoa CHARGESTORMISTA 

Chargestorm on palkittu ruotsalainen sähköajoneuvojen latausratkaisujen kehittäjä ja valmistaja. 

Vuonna 2009 perustettu Chargestorm AB on yksityisessä omistuksessa oleva, kasvava yritys. Yhtiön 
asiakkaat ovat eri toimialoilta mukaan lukien julkinen sektori, energiayhtiöt, taloyhtiöt, yksityishenkilöt ja 
kiinteistöjen omistajat. 

Chargestorm on toimittanut kotitalouksille ja yrityksille jo 22 000 latausasemaa, joissa suoritetaan 
päivittäin keskimäärin 4 000 latauskertaa.  Tämä merkitsee 600 000 fossiilivapaata kilometriä viikoittain. 


