Vi arbetar aktivt för mer närproducerad,
förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som
köper in mest andel förnybart i Norden.

Ett komplett produktutbud
Bixia erbjuder ett komplett utbud av produkter för att du som producent ska
kunna optimera din elhandel till önskad risknivå. Varje producent har olika
förutsättningar och behov som kräver olika lösningar. Därför fokuserar vi på
Bixia att du som producent har rätt verktyg för att kunna möta dagens och
framtidens elmarknad.

Produkter
Bixia Rörligt Pris – innebär att du
ersätts timme för timme enligt priset på
elbörsen Nord Pool. Det rörliga priset
följer elmarknaden svängningar och du
har därmed alltid ett aktuellt pris. Bixia
Rörligt Pris är vårt grundavtal som du
som producent startar med eller övergår
till när en fasprissäkring löpt ut.

Bixia Fast Pris – ger dig ett och samma
pris under hela avtalsperioden. Fastpriset
kan tecknas från enstaka kvartal upp till
maximalt fem år. Bixia tar full volym- och
profilrisk och passar dig som värdesätter
långsiktig trygghet.

Bixia Avrop Termin – kombinerar en
flexibel riskhantering med fastprisets
enkelhet. Kvartal och helår kan säkras
i steg om 10 %. I likhet med ett fastpris
tar Bixia full volym- och profilrisk för
den säkrade andelen. Osäkrad andel
prissätts som Bixia Rörligt Pris.

Bixia Portföljförvaltning – Bixias mest
flexibla och kostnadseffektiva produkt.
Istället för fastpriser säkrar du din elproduktion med hjälp av finansiella kontrakt.
Du kan välja att prissäkra eltermin,
områdeskontrakt och valuta tillsammans
eller var för sig beroende på aktuellt
marknadsläge.

Tilläggstjänst
Bixia Nära Exklusiv – ett miljötillval för förbrukningskunder över 500 000
kWh per år. Har du som producent kännedom om något företag som skulle
vilja köpa ursprunget från just din el hjälper vi gärna till att möjliggöra en
affär mellan er båda. Detta ger stora möjligheter till ökad lönsamhet för dig
som producent samt ett mycket stort marknadsvärde för köparen.

Vi köper gärna din produktion av solel

För att sälja ditt överskott till oss ring oss på 0771-60 30 30
eller gå in på bixia.se/solel så hjälper vi dig.

Rätt rådgivning med våra marknadsanalyser
Vi vill leverera värdefull elmarknadsinformation och rådgivning till dig för att
du ska kunna ta rätt beslut. Vi arbetar med både fundamentala och tekniska
analysmetoder för att kunna utnyttja marknadens möjligheter optimalt.
Information samlas in från flera ledande analysfirmor, meteorologiska
institut, banker, nyhetsleverantörer etc. Denna information bearbetas och
ligger till grund för vår egen samlade analys av elmarknaden.
Det är viktigt att du håller dig uppdaterad och följer elmarknadens
svängningar. Våra råd och analyser kan ändra sig snabbt. Följ gärna vår
aktiva rådgivning via våra olika kanaler. Analyser och marknadsinformation
förmedlar vi genom rapporter, digitala verktyg och på våra producentträffar.

Digitala verktyg i din telefon eller dator
Bixia Trader
Följ marknadspriser i realtid

NetMw
Övervaka din
portfölj i vårt
riskhantringssystem

Messenger
Håll koll på din
produktionsdata

Rapporter till din e-post

Marknadsinformation skickas ut
dagligen, veckovis, kvartalsvis eller
som långtidsprognos.

Producentträffar

Vi på Bixia delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens. Under
året bjuder vi därför in till våra välbesökta producentträffar. Geografiskt
spridda för att passa så många som möjligt. Ett ypperligt tillfälle att nätverka
med andra producenter och aktörer i energibranschen.

Det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt
att samarbeta med Bixa!

Kontakta våra krafthandlare

eric Constantien
eric.constantien@bixia.se

070-826 25 75

johan tholf
johan.tholf@bixia.se

076-831 38 44

bengt carlsson
bengt.carlsson@bixia.se

070-697 81 51

henric karlsson
henric.karlsson@bixia.se

076-110 61 11

Kontakta gärna vår administrationsavdelning om du har frågor
kring din faktura eller ditt konto på Cesar: produktion@bixia.se

