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Raske el-båter, raskt selskap 

 

Evoy har gjennomført en 72 million NOK finansieringsrunde i satsingen på å bli  et globalt varemerke 
for elektrisk båtliv. Evoy’s demobåt med toppfart over 60 knop er den raskeste elektriske båten i 
verden,  noe som illustrerer Evoys verdensledende teknologi.  

 

Evoy ønsker Klaveness Marine, Grieg Edge og Link VC velkommen som lead-investorer i denne 
finansieringsrunden på 72 millioner NOK., fulgt av flere prominente gründere, som Jakob Hatteland 
(Autostore), Petter Muren (Prox Dynamics), Johan Brand (Kahoot) og Martin Anderlind (nå 
Northvolt). I tillegg har mange av nåværende aksjonærer gjennomført en oppfølgingsinvesterig. 

 

I tillegg til 2,3m € i tilskudd, fortsetter EIC Fund sin betydelige støtte som hjørnesteinsinvestor med 
en 3m € i denne første lukkingen. Andre lukking for yttligere kapitalutvidelse skjer i juni. 

 

Leif A. Stavøstrand, medgründer og daglig leder i Evoy, sier: «Det er virkelig inspirerende å se den 
sterke støtten og entusiasmen fra eksisterende og nye investorer. Dette er en utrolig viktig milepæl 
på vår reise for å tilby uimotståelig båtopplevelser, eliminere utslipp og bygge en global merkevare.  
Evoy tilbyr markedets kraftigste elektriske fremdriftssystem. I kombinasjon med høy 
energieffektivitet og 24/7 konektivitet setter Evoy nå en ny standard i båtindustrien.»  

 

Evoys introduksjon av kraftige elektriske motorsystemer gjør at mange kunder og partnere nå er i 
gang med det maritimt  blågrønne skiftet. Med leveranser til kunder over hele Europa er det svært 
travle dager i Evoy-fabrikken i Florø.  

 

“Maritim sektor vil ha implementert mange ulike energikilder og fremdriftssystemer i fremtiden. Vi 
er trygge på at Evoy og deres teknologi vil være blant fremtidens løsninger. Det gjør at Evoy passer 
perfekt i vår venture portefølje,” sier leder for Ocean Ventures i Grieg Edge, Kjerstin Hernes. 

 

Kapitalen som samles inn gjør det mulig for Evoy å fortsette  å utvikle nye generasjoner og modeller 
av sine verdensledende elektriske motorsystemer. Samtidig skal markedsføring og salg løftes til nye 
høyder, og optimalisering av design, sourcing, produksjon og forsyningskjede skal  kutte kostnader og 
øke kapasiteten for å møte den høye globale etterspørselen. 
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Henrik Lund, leder for New Energy i Klaveness Marine, sier: «Vi har stor tro på elektrifisering. Evoy 

akselererer overgangen til elektriske båter og har virkelig en unik mulighet til å utnytte den 

kommende elektrifiseringen av maritim transport." 

Båtmarkedet opplever rekordsalg som en positiv konsekvens av Covid19, med flere og flere 
førstegangskjøpere på vei inn i markedet. Årlig salg av båter, marine produkter og tjenester utgjorde 
29,1 milliarder dollar i USA r i 2020. Salget forventes å vokse med 11 % per år frem til 2028*.  

 

Om Evoy 

Evoy ble stiftet i 2018 og har hovedkontor i Florø. Evoy designer, utvikler og leverer kraftige 100 % 

elektriske motorsystemer (utenbords- og innebordsmotorer) med ytelse på opptil 800 hk. Evoys 

banebrytende systemer er bygget for raske båter mellom 20 og 50 fot, noe som noe som er enestående 

globalt og åpner opp for elektrisk båtliv  i nye markeder og segment. 

 

For mer info: 

 

- Leif A. Stavøstrand, + 47 99 01 30 32, leif@evoy.no og www.evoy.no  

 

- Pressebilder: https://we.tl/t-Yqc0pBZF1G 
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