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AB Igrene sätter ny tid för onlinepresentation av samarbetsföretaget Proton 
runt deras teknik att producera klimatneutral vätgas från borrhål 
 
AB Igrene har tidigare kommunicerat att bolaget har ingått en avsiktsförklaring om ett 
samarbetsavtal med Proton Technologies Canada Inc. om användande av Protons teknik för 
klimatneutral produktion av vätgas. Vi kan nu erbjuda intresserade att få lyssna på en 
presentation av företrädare för Proton om deras teknik. Det planerade tillfället den 14 
september fick ställas in på grund av en mindre trafikolycka och vi försöker igen den 16 
september 
 
Presentationen kommer att ske i form av ett så kallades webinar via Zoom onsdagen den 16 
september klockan 1700 och beräknas ta maximalt en timme.  
 
För att delta klicka på bifogad länk 
https://us02web.zoom.us/j/86421774484?pwd=THFiU2IwbFFKY1hSdndJTFQyNUZCdz09  
Efter presentationen kommer deltagare att få möjlighet att ställa frågor.  Webinaret kommer 
också att läggas ut online på YouTube. Ingen föranmälan krävs men deltagarantalet är av 
praktiska skäl begränsat. 
 
För ytterligare information kontakta Igrenes styrelseordförande: 

Karl-Åke Johansson 

karl-ake@minexp.se 

+46 (0)70 625 22 57 

 

 

Om Igrene 

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är 

noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare. 

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största 

meteoritkrater. 

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har 

genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.  

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.  

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av 

Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller 

gasen instängd, är goda.  

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion 

av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. 

Se www.igrene.se  
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