
 ICA Elpool Trygg
För dig som vill bygga på säkerhet.

Med den här elpoolen får du en mycket hög säkringsgrad som ger dig en god kännedom och 
trygghet i priset för innevarande och nästkommande år. Du får bra koll på dina elkostnader 
och kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. 100% förnybar el ingår.

Viktigt: Elpriset styrs av utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det innebär alltid en viss risk att sköta elinköpet via en elpool då ert elpris såväl kan  
minska som öka. Historiskt pris är inte heller någon garanti för framtida elpriser – men vi har varit framgångsrika med de portföljer vi redan idag förvaltar.
Bixias elförsäljning 2014 fördelades på: förnybart 52,9%, kärnkraft 24,1% samt fossil och torv 23%. Mer information hittar du på bixia.se

Fakta
• Riskgrupp 2

• Administration som anpassas efter  
 dina behov och rutiner

•  100% förnybar el

Ett bra alternativ för dig som
• vill ha god kännedom om elpriset

• vill att någon arbetar för ditt elpris  
 med lång framförhållning

• vill ha en aktiv krafthandlare som  
 sprider riskerna

• vill dra nytta av stora inköp, på dina  
 egna villkor

Så här går det till
ICA Elpool Trygg följer marknadens svängningar genom att 
köpa och sälja de terminskontrakt som står till buds på den 
nordiska elbörsen NordPool. Utifrån detta bygger vi sedan 
långsiktigt upp ett pris baserat på trygghet och säkerhet.  

Så här kan utfallet bli

100% förnybar el ingår - och diplom                                                                                                    
ICA har beslutat en försörjningsstrategi om att el som levereras 
via Bixias elpooler för ICA enbart ska komma från förnybara 
källor, det vill säga energikällor som aldrig tar slut. 95% av elen 
kommer från vattenkraft och 5% kommer från vindkraft. När du 
tecknar avtal får du ett diplom som intygar detta.
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Bixia AB    Telefon 0771 – 12 12 00    foretag@bixia.se    bixia.se

• Utfall/prognos Spotpris NordPool  • Utfall/prognos ICA Elpool Trygg   
• Prissäkringsgrad  • Din totala elförbrukning  


