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In de eerste zes maanden van 2020 heeft Ecovat een aantal belangrijke stappen gezet op
weg naar realisatie van haar strategische doelen en het optimaal benutten van kansen in de
markt.
Om onze certificaathouders hierover zo goed mogelijk te informeren bereidt Ecovat
momenteel een online beleggersbijeenkomst voor waarin in elk geval de volgende
onderwerpen aan de orde zullen worden gesteld:
Jaarresultaten over het boekjaar 2019
Voorlopige resultaten over de eerste zes maanden van 2020
Forecast
Mogelijkheid voor het stellen van vragen en het geven van antwoorden
De datum en het tijdstip van het webinar zullen tijdig worden aangekondigd via de website
van NPEX. Op dat moment zullen ook de voorlopige resultaten over de eerste zes maanden
van 2020 en de forecast digitaal beschikbaar zijn.
Over Ecovat:
Het Ecovat-team werkt iedere dag geïnspireerd en stap voor stap toe naar de verduurzaming
van Nederland. Dit doen we door concreet invulling te geven aan de duurzame ambities én
door te focussen op de klant, de gebruiker van warmte, koude en warm tapwater. Hiervoor
heeft Ecovat de Ecovat warmte- en koudenet route uitgewerkt die 100% duurzaam is,
toekomstbestendig, en flexibel in aanpak en ontwerp. De Ecovat warmtenet Route is hét
optimale alternatief voor de huidige hoge-temperatuur-warmtenet systemen.
Ecovat installaties voorzien wijken/buurten van warmte en koude door middel van een vierde
en/of vijfde generatie warmte- en koudenet gecombineerd met een efficiënte warmtebuffer.
Dit wordt gekoppeld aan duurzame energiebronnen als zonthermie, restwarmte, windenergie,
en/of aqua- en geothermie.
Het mooie van de Ecovat warmtenet route is dat deze breed toepasbaar is en aanpasbaar
op de lokale situatie. Voor lokaal draagvlak kunnen burgerinitiatieven aansluiten en
participeren.
De warmtebuffer biedt daarnaast flexibiliteit aan het elektranet die nodig is voor de integratie
van duurzame elektriciteitsproductie. De Ecovat installatie wordt geleverd met een slim
software besturingssysteem dat efficiënt de warmte en koude levert.
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