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Formica Ventures investerar i Sierra Energy Corporation
Formica Ventures deltar i en Serie A-investeringsrunda på 33 MUSD i USA-baserade Sierra Energy
Corporation, ledd av venturefonden Breakthrough Energy Ventures.
Formica Ventures deltar i ett konsortium av internationella investerare tillsammans med Breakthrough
Energy Ventures, Cox Investment Holdings Inc., BNP Paribas SA, Twynam Investments Pty Ltd och The
March Fund I LP. Investeringen om totalt 33 MUSD skall bidra till att vidareutveckla USA-baserade
Sierra Energys FastOx® teknologi i en industriell skala.
Sierra Energy’s FastOx®-teknologin är en gasifieringsteknologi som kan omvandla traditionellt avfall till
ren och förnyelsebar energi utan förbränning, genom användande av beprövad masugnsteknologi.
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Formica Ventures är venture-delen av Formica Capital, ett svenskt investmentbolag med en långsiktig
ägarstrategi, ägt av familjen Olsson Eriksson. Formica Ventures skapar värdetillväxt genom att
investera i hållbarhetsfokuserade venturefonder, samt i selektiva direktinvesteringar i bolag med ett
tydligt hållbarhetsfokus. www.formicacapital.se
Sierra Energy Corporation är ett bolag verksamt inom gasifiering av avfall, baserat i Davis,
Kalifornien, USA år 2004. Bolaget har utvecklat sin FastOx®-teknologi, vilket transformerar avfall till
ren, förnyelsebar energi och bränsle utan förbränning. FastOx®-gasifiering använder syre och ånga
för att hetta upp avfall med mycket höga temperaturer och bryter ned dem på en molekylär nivå. För
mer information se www.sierraenergy.com och följ Sierra på Twitter via @FastOx.
Breakthrough Energy Ventures (BEV) är en fond bildad för att accelerera världens omställning till
fossilfri el. BEV har över en miljard dollar i kapital för att finansiera banbrytande teknologier med
potential att leverera prisvärd och tillförlitlig ren energi. Fonden prioriterar investeringar inom de fem
stora områdena som bidrar mest till växthusgasutsläpp: elektricitet, transport, jordbruk, tillverkning
och byggnader. BEV bildades av Breakthrough Energy Coalition och backas av en investerargrupp
som inkluderar många av världens främsta företagsledare. För mer information besök www.bt.energy/ventures/

