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Kempowerin hallitus on hyväksynyt päivityksen Kempowerin kasvustrategiaan. Päivitetyssä kasvustrategiassa Kempowerin

tavoitteena on aloittaa liiketoiminta Yhdysvaltain markkinoilla vuoden 2023 loppuun mennessä. Aikataulua on aikaistettu

verrattuna aiemmin julkaistuun vuoden 2025 tavoitteeseen. Yhdysvaltain markkinoille laajentumista koskevan

tavoiteaikataulun päivitystä lukuun ottamatta Kempowerin uusille markkinoille laajentumisen strategia ja

innovaatiostrategia säilyvät ennallaan.
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Suunnitelma Yhdysvaltain liiketoiminnasta sisältää Kempowerin oman juridisen yksikön, sekä Kempowerin latausratkaisujen

paikallisen kokoonpanon perustamisen. Liiketoiminnan aloittaminen Yhdysvalloissa on osa Kempowerin kasvustrategian

toteuttamista. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä Kempower lanseerasi C- ja S-Series -latausratkaisut Yhdysvaltain

markkinoille. Toukokuussa 2022 Kempower vahvisti noin 5 miljoonan euron arvoisen tilauksen sähköautojen

pikalatausratkaisujen toimituksesta yhdysvaltalaiselle GreenCore EV Services -yhtiölle.

“Näemme Yhdysvaltain sähköautojen latausmarkkinan olevan vielä Eurooppaa jäljessä. Yhdysvaltain markkinan

ennustetaan kuitenkin kasvavan nopeasti. Haluamme olla osa tätä kehitystä ja etenemme määrätietoisesti nyt, kun

markkina on muotoutumassa Yhdysvaltain hallinnon sähköautojen latausverkostolle ohjaamien tukien avulla,” toteaa

Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.   

 

Lähiajan tulevaisuudennäkymät pysyvät ennallaan 

Kempower ennakoi markkinakehityksen jatkuvan suotuisana ja myös kysynnän sen tarjoamille tuotteille jatkuvan hyvänä.

Kempower odottaa kausiluonteisuuden vaikuttavan Kempowerin liikevaihtoon ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja

viimeisellä vuosineljänneksellä erityisesti Pohjoismaissa, missä latureiden asennus yleensä hidastuu talvikauden aikana

sääolosuhteista johtuen. 

Vuonna 2022 Kempower jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopassa yhtiön kasvustrategiassa asetettujen tavoitteiden

mukaisesti. Vuoden 2022 aikana Kempower kartoittaa myös erilaisia vaihtoehtoja laajentumisessa Pohjois-Amerikan

markkinoille.

 

 

Kempower, sijoittajasuhteet:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower

jukka.kainulainen@kempower.com

Puh. 029 0021900
 

Kempower, mediasuhteet:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower

mailto:jukka.kainulainen@kempower.com


paula.savonen@kempower.com

Puh. 0400 343 851
 

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. 050 520 4098

Kempower lyhyesti:

Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille.

Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen

asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa, ja suurin osa materiaaleistamme ja

komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista

kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä

asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu

Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.kempower.com

 

Seuraa Kempoweria LinkedInissä!

Liitteet

Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf

mailto:paula.savonen@kempower.com
http://www.kempower.com/
https://www.linkedin.com/company/kempower-corporation/
https://www.sttinfo.fi/ir-files/69818763/2573/2977/Lataa%20tiedote%20pdf-muodossa.pdf

