
 

Exide Technologies (www.exide.com) er en global leverandør av løsninger for lagring av elektrisk energi – batterier med 
tilhørende utstyr og tjenester – til transportbransjen og industrivirksomheter. Exide har nærmere 130 års bransjeerfaring fra 
mer enn 80 land, og selskapet produserer og gjenvinner et bredt utvalg av produkter, inkludert batterier til alle typer kjøretøy. 
 

 
 
Presseinvitasjon               Oslo, 2018-02-02 
 
Presseinvitasjon fra Sønnak – Automessen 7-10 februar:  
I alle nye elbiler sitter det et blybatteri 
– framtiden ser lys ut for verdens mest resirkulerte 
konsumentprodukt 
 
Exide Technologies (Sønnak), en av verdens ledende batteriprodusenter, har gleden av å 
invitere media til en samtale omkring hvordan fremtiden ser ut for et av verdens mest 
resirkulerte konsumentprodukt – blybatteriet. 
Exides produktsjef, Viktor Ekermo, forteller blant annet om hvorfor blybatteriets 
framtid ser lys ut og om bruken av det i moderne biler. Velkommen til Sønnak/Exides 
stand C03-26 på Automessen, torsdag 8 februar klokken 1030  
 
Automessen er 7-10 februar på Norges Varemesse i 
Lillestrøm. Da samles bilbransjen og Exide 
Technologies kommer til å være en av ca 160 
utstillere. 
 
Exide Technologies er en av verdens største 
produsenter av komponenter for elektrisk lagring 
gjennom produksjon av batterier til kjøretøy og 
industrielle områder. I Norge selges batterier under 
varemerket SØNNAK 
 
Hva:  Media inviteres til: 

- Få kunnskap om blybatteriets 
betydning i framtidens kjøretøy og 
nyheter innen produktutvikling av 
blybatterier. 

- Informasjon om ett av verdens mest resirkulerte konsumentprodukter for en 
holdbar framtid 

- Mulighet for intervju og samtale med en ekspert på batterier 
Tid:  Torsdag den 8 februar kl. 10.30 (cirka 30 minuters gjennomgang) 
Sted:  Norges Varemesse, Messeveien 8, Lillestrøm, stand C03-26 Exide 

Technologies:  
Påmelding:  Anna Hermansson, tlf: +46 704-92 93 62 eller til  

e-post: anna.hermansson@perspective.se 
 
For mer informasjon, kontakt:  
Tor Enlid, Marketing Manager, Exide Technologies Nordic,  
tlf: +46 10-888 62 17, e-post: tor.enlid@eu.exide.com 
Viktor Ekermo, Product Manager Exide Technologies Nordic/OE Project Manager EU,  
tlf: +46 706-37 58 75, e-post: viktor.ekermo@eu.exide.com 
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