
Bravida Danmark köper andelar i
solcellsföretaget Viva Energi och stärker sitt
erbjudande inom klimatvänliga
energilösningar
Bravida Danmark köper 60 procent av aktierna i solcellsföretaget Viva Energi A/S och
stärker därmed sitt erbjudande inom klimatvänliga energilösningar. Bolaget har idag 13
anställda.

Bravidas mål är att vara branschledande inom klimatvänliga energilösningar och förvärvet blir
det första för Bravida Danmark inom solenergibranschen. Viva Energi grundades 2009 och
riktar sig till både privatpersoner och företag. De är idag en av Danmarks mest erfarna
helhetsleverantörer av solcellsanläggningar.  

– Förvärvet av Viva Energi är helt överens med Bravidas långsiktiga hållbarhetsstrategi. Genom
att förvärva Viva Energi utvecklar vi vårt hållbara kunderbjudande som också innehåller
helhetslösningen Bravida Charge för laddning av elbilar och vårt GreenHub-koncept,
kommenterar Johnny Hey, vd för Bravida Danmark.

Lars Bjerg, en av grundarna till Viva Energi, kommenterar: 

– Vi vill hela tiden utvecklas så att vi kan erbjuda kunderna de bästa lösningarna. Bravida har
samma fokus på innovation och tillväxt som vi har, och nu får vi både resurserna och en ny
marknadstillgång. Det finns många nya synergier och möjligheter i att bli en del av Bravida.
Detta är positivt för Viva Energi, våra medarbetare och våra kunder.

Aktierna överlåts till Bravida Danmark den 2 januari 2022. Bravida kommer initialt att förvärva
60 procent av aktierna och förvärva ytterligare 40 procent till 2025. 

Läs mer om Bravidas hållbarhetsarbete här: https://www.bravida.se/hallbarhet/

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11

Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av
tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl
fungerande och hållbara fastigheter. 

Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000
medarbetare och finns på över 180 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie
är noterad på Nasdaq Stockholm. www.bravida.se
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