
 
 

 

Elkem Solar endrer navn 

 
 

München, Tyskland – 26. februar 2018: REC, den største europeiske merkevaren for 

solcellepaneler (PV), kunngjorde i dag det nye navnet til den norske enheten. Det nye navnet 

endres fra ”Elkem Solar” til ”REC Solar Norway”. Navneendringen er det naturlige neste og 

endelige steget i integreringsprosessen mellom Elkem Solar og REC, som ble offisielt påbegynt i 

oktober 2016. Navneendringen er juridisk gyldig fra og med dags dato, uten å ha noen 

innvirkning på den juridiske enheten. 

 

Ved bruk av solcellesilisium fra Elkem Solar (nå REC Solar Norway) i produksjonsprosessen, 

har REC redusert energitilførselstid og CO2-fotavtrykk av REC-solcellepaneler ytterligere, 

samtidig som effekten har økt. Produksjonen av høykvalitets solsilisium i Norge bruker 75 % 

mindre energi enn konvensjonelle Siemens’ produksjonsmetoder. Takket være denne ledende 

integrerte verdikjeden, lanserte REC fire nye produkter i 2017, med de beste effektnivåene på 

verdensbasis, og vant tre priser for industri og miljø. 

 

”Denne navneendringen fullfører integreringsprosessen mellom Elkem Solar og REC”, sier 

Steve O’Neil, CEO i REC. ”Sammen har vi etablert en verdensledende, fullt integrert 

solcelleprodusent, basert på vår norske arv. Som ”REC Solar Norway” vil vi fortsette å 

samarbeide med våre kunder, partnere og lokale myndigheter med samme engasjement, som 

nyter godt av RECs’ gode internasjonale rykte, og fortsette å levere bransjeledende produkter av 

høyeste kvalitet.” 

 

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 
Agnieszka Schulze 
Head of Global PR, REC Group 
Leopoldstraße 175 
80804 München, Tyskland 
Tlf: +49 89 54 04 67 225 
E-post: agnieszka.schulze@recgroup.com 
 
 
Om REC-gruppen: 
REC ble grunnlagt i Norge i 1996, og er et ledende vertikalt integrert solenergiselskap. Gjennom integrert produksjon 
av alt fra silisium til silikonskiver, celler, høykvalitetspaneler til solløsninger, gir REC verden en pålitelig kilde til ren 
energi. RECs’ kjente produktkvalitet støttes av det laveste garantiprisnivået i bransjen. REC er en Bluestar bedrift i 
Elkem med hovedkontor i Norge og operasjonelt hovedkontor i Singapore. REC har mer enn 2000 ansatte på 
verdensbasis, og produserer 1,4 GW solcellepaneler årlig. Finn ut mer på www.recgroup.com 
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