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Kempower flyttar in i Ultimes Business 
Garden 

 
Kempower Oyj har tecknat ett hyresavtal för kontorslokal i Annehems fastighet Ultimes Business 
Garden I i Pitäjänmäki, Helsingfors. Bolaget hyr en yta om cirka 300 m2 på fastighetens 6:e våning. 
Ultimes Business Garden är en fullservicefastighet med LEED Platinum-certifiering och ligger i 
Pitäjänmäki, Helsingfors med utmärkta transportförbindelser. 
 
Kempower, som tillverkar snabbladdningsteknik för elfordon, vill använda det nya kontorsutrymmet för 
att stödja dess tillväxt och rekryteringen av toppexperter inom området i Helsingforsregionen. 
Företaget sysselsätter idag över 100 personer och deras finska verksamhet omfattar även kontor i 
Lahtis och Tammerfors. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Annehem 
Business Director Peter Lindeberg 
Tel. +358 40 535 1939 
peter.lindeberg@peab.fi 

Kempower Oyj 
Communications Manager Paula Savonen 
Tel. +358 29 0021900 
paula.savonen@kempower.com 

Om Annehem Fastigheter 
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och 
bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och 
Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 23 förvaltningsfastigheter med ett värde 
om 3 537 Mkr och en uthyrbar yta om 189 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq 
Stockholm under ticker ANNE B. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se. 
 
Om Kempower 
KEMPOWER designs and manufactures DC fast charging solutions for electric vehicles and 
machines. We’re a team of electric vehicle enthusiasts with a deep understanding of the charging 
market and a hands-on mentality. Our product development and production are rooted in Finland, with 
a majority of our materials and components sourced locally. We focus on all areas of transportation, 
from personal cars and commercial vehicles to mining equipment, boats and motorsports. With 
Kemppi Group’s 70 years’ experience in perfecting DC power supplies, we set the bar high in 
engineering and user-experience design. Kempower is listed in the Nasdaq First North Growth Market 
Finland. www.kempower.com 
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