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Viktig information

Med ”SolTech Energy”, ”SolTech”, ”Bolaget” mm avses i detta Informationsmemorandum 
(”IM”) moderbolaget SolTech Energy Sweden AB (publ) med säte i Tullinge, Sverige, samt 
dess helägda dotterbolag SolTech Energy Mediterraneo S.L. med säte i Fuengirola, Spanien. 

Detta IM har utarbetats av SolTech och dess styrelse för att användas i en spridning av Bo-
lagets aktier, vilken riktar sig till allmänheten. 

Observera att detta IM ej är ett prospekt enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella 
instrument (LHF) och att dokumentet inte är granskat av eller registrerat hos Finansin-
spektionen eller hos någon annan myndighet. Då detta erbjudande omfattar en maximal 
emissionsvolym ej överstigande 2,5 miljoner euro, föreligger ej skyldighet att upprätta pro-
spekt enligt LHF. 

I och med tillhandahållandet av detta IM åtar sig SolTech inte någon skyldighet att förse 
mottagaren med tillgång till ytterligare information eller att uppdatera IM:et eller att kor-
rigera eventuella felaktigheter däri som kan komma att visa sig. 

Informationen i detta IM har erhållits från SolTech. Även om information här tros vara 
korrekt, friskriver sig SolTech, dess styrelse och dess rådgivare, vilka heller ej varit involve-
rade i framtagandet av föreliggande IM, från allt ansvar för innehållet i, eller försummelse i, 
detta IM samt för någon skriftlig eller muntlig kommunikation som översänts eller gjorts 
tillgänglig till en potentiell investerare eller dess rådgivare. I synnerhet, men utan att det 
påverkar det allmänna innehållet i det ovannämnda, lämnas inga utfästelser eller garantier 
avseende riktigheten eller fullständigheten i några uttalanden, uppskattningar och prog-
noser avseende framtida resultat. Informationen i detta IM kan bli föremål för ändringar, 
kompletteringar eller tillägg utan föregående meddelande härom. 

Detta IM syftar inte till att innehålla all den information som en eventuell investerare kan 
erfordra för att avgöra om denne vill investera i SolTech-koncernen. Spridningen av detta 
IM kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad genom lag och mottagare av detta IM inty-
gar följaktligen att de kan mottaga detta IM utan att detta är i strid med lagstiftning i den 
jurisdiktion där de bor eller bedriver verksamhet. Det bör noteras att SolTech inte åtar sig 
någon skyldighet att acceptera erbjudanden eller anbud att investera i SolTech-koncernen 
och förbehåller sig obegränsad rätt att ändra eller avbryta förhandlingarna när som helst 
före accepterandet av teckningsdokumentationen. 

De aktier som kommer att utges av SolTech i samband med Erbjudandet har inte registre-
rats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 
i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon delstat i Amerikas Förenta Stater 
eller provins i Kanada. Följaktligen får dessa aktier inte, direkt eller indirekt, utbjudas, säljas 
vidare eller levereras i eller till Amerikas Förenta Stater eller Kanada, om inte något undan-
tag från gällande registreringskrav är tillämpligt. 

Tullinge i januari 2014

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen
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Sammanfattning

Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till erbjudandet. Varje beslut om att in-
vestera i de aktier som erbjuds i Bolaget skall grundas på en bedömning av detta IM i sin helhet. Det 
är därför av stor vikt att noggrant studera alla delar, och inhämta råd från expertis i olika frågor rörande 
emissionen eller den information som behandlas i detta IM, om så skulle behövas. 

Styrelsens beslut
Den 9 januari 2014 beslutade styrelsen för SolTech 
Energy Sweden AB (publ), med stöd av bolagsstäm-
mans bemyndigande, att öka aktiekapitalet med högst 
78 125 kronor genom utgivande av högst 1 562 500 

aktier utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid 
fullteckning av emissionen tillförs Bolaget 12 500 
000 kronor före emissionskostnader. 

Erbjudandet i sammandrag

Aktie SolTech Energy Sweden AB (publ)

Teckningskurs 8 kronor per aktie

Teckningspost, antal aktier  1 000 st. (därefter i jämna 200 tal)

Totalt antal utestående aktier  16 609 022 st.

Antal nyemitterade aktier Maximalt 1 562 500 st.

Emissionsbelopp 12 500 000 kronor

Teckningstid 5 – 19 februari, 2014 

Betalning Efter besked om tilldelning
Vid fullteckning av emissionen tillförs Bolaget 12 500 000 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå  
till högst 1 200 000 kronor.

Bakgrund och motiv 
SolTech verkar på en mycket expansiv och kraftigt 
växande marknad inom området solenergi. SolTechs 
patenterade teknologi består i att en fastighets tra-
ditionella takpannor i lera eller betong byts ut mot 
SolTechs takpannor i glas. Under pannorna integre-
ras sedan speciella absorbatorer för att tillvarata solens 
energi. Metoden fyller två funktioner och är både 
en solfångare och ett traditionellt tak i samma lös-
ning. En multifunktion som differentierar tekniken 
från existerande metoder och gör den intressant för 
samtliga kunder som är i processen att byta sitt tak, 
eller vid nybyggnation. Marknaden blir därigenom 
tydlig och etablerade kanaler kan också användas på 
ett effektivt sätt.

Bolaget befinner sig i en mycket expansiv fas, med 
god marknadsacceptans och stort intresse för sina 
produkter i såväl Sverige som utomlands.

Under 2013 har system sålts i Ryssland, Sverige, 
Spanien, Tyskland och Grekland. SolTech har också 
medverkat i byggprogrammet Äntligen Hemma som 

sänds i TV4 med såväl sina termiska och elgenereran-
de system som med SolTech Flex, Bolaget speciellt 
utvecklade produkt för att ersätta underhållsvärme i 
sommarstugor, fritidshus och andra utrymmen i be-
hov av värme och ventilation. En storskalig lansering 
av SolTech Flex planeras under 2014.

Avtal har träffats med flertalet nya återförsäljare av 
SolTechs produkter såväl i Sverige som utomlands 
samtidigt som SolTech erhållit den exklusiva rätten 
att sälja CdTe, tunnfilmssolceller i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland. En produkt som vid jämförelse 
med traditionella kiselbaserade solceller är 5-10 % 
effektivare över året per installerad watt. Arbetet med 
en storskalig lansering av CdTe har inletts 2013 och 
fortgår 2014 enligt plan. 

Härtill har Familjebostäder återkommit med önske-
mål om två nya installationer för 2014. Detta som 
en direkt följd av att de är mycket nöjda med de 
SolTech installationer som de investerade i och som 
driftsattes under våren 2013. 
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Strategin att snabbt bli en leverantör av kompletta 
energisystem i syfte att skapa s.k. plushus, dvs. hus 
som producerar mer energi än de förbrukar ligger 
fast. Som ett led i denna strategi har Bolaget engage-
rat sig inom segmentet för energientreprenader, vil-
ket betyder att man i första hand optimerar driften 
av befintliga energisystem i en fastighet genom att 
justera och styra dessa på ett effektivare sätt i syfte 
att sänka energiförbrukningen. SolTech har påbör-
jat byggandet av en plattform för expansion inom 
segmentet för energientreprenader och avser att ge-
nomföra ett eller flera strategiska förvärv under 2014. 
Med fokus på egen försäljning, vidareutveckling av 
befintliga och nya samarbeten med agenter, distri-
butörer och övriga försäljningskanaler i Sverige och 
utomlands inklusive ett eller flera passande förvärv, 
erfordras ytterligare kapital. Samtidigt planers en list-
ning på Nasdaq/ OMX, First North under hösten 
2014. 

Vid full kapitalisering tillförs Bolaget 12 500 000 
kronor före finansieringskostnader, vilka beräknas 
uppgå till högst 1 200 000 kronor. Av nettointäkten 
avsätts 2 000 000 kronor för att öka rörelsekapitalet, 1 
500 000 kronor avsätts för återbetalning av brygglån, 
2 500 000 kronor avsätts för marknadsföring av Sol-
Tech Flex, 3 000 000 kronor avsätts för marknadsfö-
ring av solenergitaket och övriga produkter i port-
följen, 1 500 000 kronor avsätts för vidareutveckling, 
verktyg och produktcertifieringar och 800 000 kro-
nor avsätts i reserver. 

riskfaktorer 
En investering i SolTechs aktier innebär ett riskta-
gande, där flera faktorer påverkar eller kan komma att 
påverka Bolagets verksamhet. Nedan nämnda risker 
är endast en sammanfattning av de riskfaktorer en in-
vesterare bör ha i åtanke vid en investering i Bolaget. 
För att få en helhetsbild av riskerna med att investera 
i aktierna som erbjuds i detta IM, är det av stor vikt 
att alla relevanta risker som beskrivs i avsnittet Risk-
faktorer beaktas. Utelämnande eller införande av en 
risk i denna sammanfattning är inte en indikation på 
dess betydelse.

Potentiella investerare bör således noggrant övervä-
ga beskrivna riskfaktorer liksom övrig information 
i detta IM innan beslut fattas om teckning av aktier 
i SolTech Energy Sweden AB (publ). Verksamhets-
relaterade risker utgörs t.ex. av risker hänförliga till 
Bolagets relativt korta historik, tekniska, oförutsed-
da problem, konkurrenter och deras agerande kan 
inte förutses av Bolaget, oförutsedda händelser, glo-
bala ekonomiska förhållanden och politiska beslut. 
Omvärldsekonomin speglar omvärldens generella 

inställning till köp av t.ex. Bolagets produkter. En 
försämring av den allmänna konjunkturen kan på-
verka investeringsviljan i Bolagets produkter. Politis-
ka beslut kan t.ex. utgöras av subventioner för vissa 
energislag som skulle kunna missgynna Bolagets pro-
dukter i förhållande till andra teknologier. Affärsris-
ker såsom lägre intresse för Bolagets produkter än 
förväntat, risker i kundfordringar, risk för tvister och 
garantiförbindelser. Finansiella risker utgörs av risk 
för bristande likviditet i Bolaget, räntehöjningar som 
kan påverka kundernas beteende, behov av ytterliga-
re kapital. Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker 
utgörs t.ex. risk för att utdelning uteblir, att aktiekur-
sen inte utvecklas positivt eller att möjligheterna att 
avyttra aktierna är begränsade.

affärsidé 
SolTechs affärsidé är att utveckla, tillverka och för-
sälja produkter för energiutvinning med solen som 
energikälla. Bolagets första produkt är ett egenut-
vecklat och patenterat system för utvinning av sole-
nergi i form av ett tak som både fungerar som yttre 
skalskydd, aktiv tilläggsisolering och som solfånga-
re. Bolaget marknadsför även en egenutvecklad och 
patenterad, soldriven luftbaserad solfångare, SolTech 
Flex, som i första hand är avsedd för att bidra till el-
ler ersätta underhållsvärmefunktionen samtidigt som 
bättre inomhusklimat skapas i sommarstugor och 
fritidshus. Produkten kan med fördel även användas 
för uttorkning av torpargrunder och vindar i flerfa-
miljshus samt för t.ex. uppvärmning av växthus och 
andra utrymmen där man inte har ett absolut krav på 
kontinuerlig uppvärmning.

marknad 
Marknaden för Bolagets produkter är i princip alla 
hus som har behov av någon form av lösning för 
uppvärmning, varmvatten, ventilation och elektrici-
tet. Detta innebär att marknaden är mer eller mindre 
oändlig. Marknaden för förnyelsebar energi påverkas 
i stor utsträckning av politiska mål och visioner. EU 
har t.ex. som mål att år 2020 skall 20 % av den totala 
energiförbrukningen komma från förnybara energi-
källor.

Den pågående klimatförändringen som utesluter 
fortsatt ökat användande av fossila bränslen, tillsam-
mans med brist på kommersiellt utvecklade produk-
ter som t.ex. vågenergiapplikationer, gör att mer läm-
pade metoder som vindkraft och solenergi till stor 
del måste stå för att detta mål uppfylls. När det gäller 
marknaden mer specifikt för Bolagets olika produkt-
grupper hänvisas till detaljerade genomgångar längre 
fram i detta IM. I en översiktligt hållen sammanfatt-
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ning kan dock sägas att marknaden för olika former 
av energisparprodukter har varit mycket lönsam för 
de företag som lyckats bra med sin marknadsföring 
och expansion.

Ett flertal exempel på framgångsrika företag finns 
inom segmentet. Bolaget gör trots detta bedömning-
en att marknaden ännu är mycket ung för denna typ 
av produkter. Sverige har tidigt profilerat sig inom 
värmepumpindustrin liksom när det gäller andra 
miljörelaterade produkter. Bolaget räknar med att 
det finns mycket stora möjligheter för t.ex. svenska 
företag att ta stora marknadsandelar i denna sektor, 
speciellt om dessa företag, som i SolTechs fall även 
har en unik och effektiv teknologi/metod som till-
godoser fler funktioner i en och därigenom också 
blir mycket kostnadseffektiv.

nya och befintliga samarbeten
SolTech har under 2013 ingått sekretessavtal med ett 
flertal utländska samarbetspartners som alla är intres-
serade av att marknadsföra och sälja SolTechs pro-
dukter på sina respektive marknader. Som ett resultat 
har också flera order tecknats under 2013. 

Bolaget verkar via partners med lokal marknads-
kännedom och levererar materialet/lösningen som 
sedan säljs och installeras hos kunden av Bolagets 
partner på plats, vilket också är synonymt med Sol-
Techs strategi för internationell tillväxt. SolTech tar 
liten risk, ger inte bort marginalen på produkten och 
kan expandera genom att utnyttja befintliga och nya 
underleverantörers kapacitet för sammansättning och 
distribution. SolTech jobbar främst med fyra huvud-
leverantörer som för Bolagets räkning producerar 
termiska moduler (SolTech Sigma), elgenererande 
moduler (SolTech Power), SolTechs unika glastak-
panna samt slutligen SolTech Flex, Bolaget unika 
luftburna solfångare för sommarstugor och fritidshus.

I Sverige har samarbete etableras med två nya dist-
ributörer och tre nya provisionsagenter. Dessa säljer 
Bolagets produkter inom områdena, bönder och 
småhusbyggare, kommunala och statliga bostadsbo-
lag samt Kommersiella fastighetsbolag och förvaltare. 

Redan befintliga samarbeten med Euronom AB och 
Mitsubishi Electric inom värmepumpssektorn löper 
på planenligt. Dessa har under året kompletterats 
med Advanced Solar Power (ASP) inom solceller 
(tunnfilm). En unik teknologi som över året är cirka 
5-10 % effektivare per installerad watt vid jämförelse 
med kiselbaserade solceller. SolTech är exklusiv sam-
arbetspartner till ASP i Sverige, Danmark, Norge och 
Finland. SolTech etablerade under året även samar-
bete med Comfortkedjan gällande försäljning av 

SolTech Flex och medverkade som utvald leverantör 
på Comfortkedjans leverantörsmässa, vilket ledde till 
försäljning och demonstration av SolTech Flex i en 
specifik Comfortbutik som ett första steg. 

SolTech etablerar även samarbete med ryska järnvä-
gen som är Europas största arbetsgivare med cirka 1 
miljon anställda. En testorder tecknas för leverans till 
en järnvägsstation i Kaliningrad. 

SolTech medverkar efter en inbjudan från Ryska 
Järnvägen, också som utställare i deras monter och 
förevisar sin teknologi på ”International Conference 
and Exhibition on Energy Efficiency and Conser-
vation ENES 2013” som hölls i Moskva i november 
månad 2013.

mässor 2013 
SolTech ställde under 2013 ut på Genera i Spanien, 
ICCI i Turkiet (I Business Swedens monter), Nord-
bygg Ekoforum i Älvsjö, EU Gateway Programme i 
Korea, Intersolar i Tyskland (München) samt Ener-
gikicken i Göteborg som är en mässa för allmännyt-
tiga bostadsbolag i Sverige.

Många värdefulla kontakter som löpande bearbetas 
knöts under året på mässorna. 

Den svenska marknaden är icke att förglömma, och 
såväl Energikicken i Göteborg som Nordbygg Eko-
forum resulterade i ett flertal mycket intressanta på-
gående dialoger som Bolaget bedömer kommer att 
leda till order inom kort.

Mässor är en viktig komponent för att bygga Sol-
Techs varumärke samtidigt som nätverket i både Sve-
rige och utomlands breddas. Exponering i rätt miljö 
skapar affärer både i det långa och korta perspektivet. 
Först ut 2014 är Genera i Spanien i februari, följt av 
Eco build i London i mars. En av årets höjdpunkter 
är Intersolar i Tyskland i juni 2014 som också är Eu-
ropas största solenergimässa, där SolTech kommer att 
medverka som utställare.

Utöver hittills lagd plan för 2014, finns några strate-
giska mässor inom byggnation och energi som Sol-
Tech överväger att medverka vid. Beslut kommer att 
fattas inom kort.

Slutligen kan konstateras att Bolaget i dag ser intresse 
från över 50 länder, med dagligen inkommande för-
frågningar som följd.

Handel i Soltech-aktien 
Bolaget avser att lista SolTech-aktien på Nasdaq 
OMX, First North under hösten 2014.
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mÅL oCH StratEgiEr

generell målsättning 
Målet för Bolagets verksamhet är att bygga upp ett 
större företag inom energisektorn moget för en 
introduktion på någon av Nasdaq/OMX (Stock-
holmsbörsens) huvudlistor. Som ett inledande steg i 
denna målsättning planeras en listning på First North 
under hösten 2014.

Bolaget skall inom 4 år ha uppnått en omsättning 
som överstiger 300 Mkr med en stabil och uthållig 
lönsamhet i storleksordningen 15-20 % efter skatt 
och med en tillväxt om cirka 20 % per år.

Specifik målsättning 2014
• Fördjupa samarbetet med Familjebostäder och 

övriga allmännyttiga bostadsbolag, stat och 
kommun syftande till att skapa stark försälj-
ningsmässig tillväxt genom att etablera SolTechs 
produkt som deras valda alternativ vid både 
nybyggnation och renovering. Som referens 
hänvisas till de mycket gods resultat som Famil-
jebostäder uppnått med SolTechsystemet. 

•  Direkt försälja SolTechs olika produkter/kon-
cept till specifika huvudkunder med stora fastig-
hetsbestånd och/eller byggprojekt i Sverige och 
utomlands i syfte att bygga SolTechs varumärke 
och renommé samtidigt som en plattform för 
återkommande affärer skapas.

•  Medverka som utställare på Eco Build i Eng-
land, Nordbygg i Sverige, Intersolar i Tyskland 
samt ett flertal specifikt utvalda mässor i såväl 
Sverige som utomlands, i syfte att bygga Sol-
Techs varumärke och internationella nätverk för 
att skapa affärer i både det korta och långa per-
spektivet.

•  Etablera samarbete med flera nationella partners, 
syftande till att bygga ett försäljningsnätverk för 
SolTechs produkter.

•  Etablera samarbete med flera internationella 
samarbetspartners, syftande till att bygga ett in-
ternationellt försäljningsnätverk för SolTechs 
produkter.

•  Genomföra en storskalig lansering av SolTech 
Flex.

•  Redovisa ett positivt rörelseresultat i koncernen.

•  Listning av Bolagets aktier på Nasdaq/OMX, 
First North under hösten 2014.

•  Genomföra ett eller flera strategiska förvärv som 
bidrar till SolTechs finansiella tillväxt, samtidigt 
som en plattform för expansion inom segmentet 
energientreprenader skapas.

målsättning 2014-2016
Etablera Bolaget som en internationellt verksam ak-
tör inom försäljning av energilösningar för att tillgo-
dose behovet av uppvärmning, varmvatten, ventila-
tion och el i bostadshus och kommersiella byggna-
der, inom både privat och offentlig sektor.

Strategier 
Målen skall uppnås dels genom expansion av den ur-
sprungliga affärsidén med solenergitak och SolTech 
Flex, men även genom samarbetsavtal med företag 
inom näraliggande branscher kompletterat med stra-
tegiska förvärv.

Nedan exemplifieras ett specifikt segment som Bo-
laget bedömer som mycket intressant. Målet är att 
Bolaget skall bli en komplett leverantör av smarta en-
ergilösningar som kombineras med varandra för att 
uppnå energineutrala, eller energipositiva hus som 
levererar ett överskott av energi. Ett så kallat Plushus. 
Genom denna utveckling uppnås såväl miljömässiga 
fördelar som ett billigare boende, faktorer som talar 
till Bolagets fördel.

Energientreprenader är ett globalt växande segment. 
Bolagets avsikt är att skapa en plattform för expan-
sion inom detta område genom förvärv av ett eller 
flera strategiskt passande bolag. Med energientre-
prenader avses inte i första hand fönsterbyten och 
tilläggsisolering utan optimering av kunders befint-
liga energisystems drift genom bättre styr-/regler-
funktioner, utbyte av befintliga ej optimeringsbara 
och/ eller uttjänta system, kombinerat med passande 
finansieringslösningar, vilket möjliggör ett positivt 
driftsnetto för kunden efter investeringen vid jämfö-
relse med den befintliga anläggningen.

Bolaget har i dag identifierat flera intressanta för-
värvsobjekt där diskussioner är pågående. Dessa 
bolag har en etablerad verksamhet, ett gott och in-
arbetat namn samt ett positivt kassaflöde. SolTechs 
strategiska avsikt är att den befintliga verksamheten i 
det förvärvade bolaget består och utvecklas. Parallellt 
med denna byggs successivt en ny verksamhetsgren 
inom energientreprenad. Synergieffekter som bidrar 
till ökad försäljning uppstår genom att befintliga och 
nya kunder i respektive bolag kan erbjudas en bre-
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dare produktportfölj, varmed försäljningsvärdet till 
varje kund torde öka. 

framtidsutsikter 
Bolaget bedömer att framtidsutsikterna för företag 
med energismarta lösningar är mycket goda. Utma-
ningarna består i att på ett lönsamt sätt tillvarata de 
möjligheter som finns och undvika strategiska och 
produktmässiga misstag. På sidan 12 finns en ge-
nomgång av de risker som Bolaget ser med sin verk-
samhet.

Genom att synliggöra riskerna och fokusera på att 
minimera dessa risker och i stället tillvarata möjlig-
heterna anser Bolaget att man har goda möjligheter 
att framgångsrikt genomföra sin strategi.

Styrelse & ledande befattningshavare
Bolagets styrelse utgörs av Stefan Ölander, ordföran-
de, samt Göran Starkebo, Ulf Telander, Ninna Eng-
berg och Frederic Telander som även är Bolagets 
VD. Chef för det spanska dotterbolaget är Andreas 
Telander. Revisor är Ulf Westin, auktoriserad revisor 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

aktiEkaPitaL oCH ÄganDEfÖrHÅLLanDEn

Aktiekapitalet i SolTech uppgår före erbjudandet till 
830 451 kronor fördelat på 16 609 022 aktier, vardera 
med ett kvotvärde om 0,05 öre. Varje aktie äger lika 
rätt till andel i SolTechs tillgångar och vinst. Vid tiden 
för upprättande av detta IM uppgick antalet aktieä-
gare till 2 100 stycken.

I tabell nedan visas ett sammandrag av ägarstrukturen 
före emissionen.

Aktieägare Antal aktier Ägande %

EIG Venture Capital Ltd 3 303 413 19,90

Frederic Telander 1 491 846 8, 98

Stekakaka AB (Stefan Ölander) 1 048 600 6,31

Jan Telander 1 000 000 6, 02

Ulf Telander 1 000 000 6, 02

Peter Kjaerboe 995 000 5, 99

Arne Moberg  977 700 5, 89

Rupes Futura AB 640 785 3, 86

Övriga ägare 6 150 678 37,03

Totalt antal aktier i Bolaget 16 609 022 100,00

fakta 
Firmanamn: SolTech Energy Sweden AB

Säte: Stockholms län, Stockholm

Land: Sverige

Organisationsnummer: 556709-9436

Bolagsbildning: 2006-08-30

Juridisk form: Publikt aktiebolag

Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagsla-
gen

Adress: Mekanikervägen 12, 146 33 TULLINGE

Hemsida: www.soltechenergy.com

SolTech System installerat på privatvilla på Ingarö utanför Stockholm

http://www.soltechenergy.com/
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inBJUDan tiLL tECkning aV aktiEr

Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teckning 

av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Informa-

tionsmemorandum, IM.

I enlighet med bemyndigande lämnat på årsstämma den 24 juni 2013, beslutade styrelsen 

för SolTech den 9 januari 2014, att öka Bolagets aktiekapital med högst 78 125 kronor 

fördelat på högst 1 562 500 aktier. 

Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie. Det totala emissions-

beloppet uppgår till högst 12 500 000 kronor.

Bolaget kommer således att tillföras upp till 12 500 000 kronor före emissionskostnader. 

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 830 541 kronor till högst 

908 666 kronor. 

Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 16 609 022 stycken till högst 18 171 522 

stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier 

uppgår därmed till 9,14 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolagsverket under 

mars 2014, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske.

Detta IM har upprättats av styrelsen för SolTech med anledning av nyemissionen. Styrelsen 

för SolTech försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa 

att uppgifterna i detta IM, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska för-

hållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Tullinge den 9 januari 2014 

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen
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BakgrUnD oCH motiV

Bakgrund
Vetenskapen är tämligen överens om att fossila bräns-
len orsakar global uppvärmning samt att resurserna 
inte heller är oändliga. Vattenkraft är enbart ett alter-
nativ för de länder där de geografiska förutsättning-
arna föreligger, vindkraften byggs stadigt ut men är 
fortfarande inte ett realistiskt alternativ för att täcka 
elbehovet. Kärnkraftens vara eller inte vara har med 
Tidigare händelser i Japan fått förnyad aktualitet, och 
fler länder väntas följa efter Tysklands exempel och gå 
mot en helt kärnkraftsfri energiförsörjning.

Solen är en hittills oöverträffad resurs och den enda 
förnyelsebara energikälla som är tillgänglig för jor-
dens alla invånare. Utmaningen består i att utnyttja 
denna resurs på ett kostnadseffektivt och estetiskt 
tilltalande vis. Bolaget tror sig ha utvecklat den lös-
ningen och bedömer potentialen som mycket stor.

Bolagets patenterade teknologi består i att en fastig-
hets traditionella takpannor i lera eller betong byts ut 
mot SolTechs takpannor i glas. Under pannorna in-
tegreras sedan speciella absorbatorer för att tillvarata 
solens energi. Metoden fyller två funktioner och är 
både en solfångare och ett traditionellt tak. En multi-
funktion som differentierar tekniken från existerande 
metoder och gör den intressant för samtliga kunder 
som är i processen att byta sitt tak, eller bygga nytt. 
Marknaden blir därigenom tydlig och etablerade ka-
naler kan också användas på ett effektivt sätt.

Tekniken har genom åren förfinats och vidareut-
vecklats med ett flertal svenska och internationella 
patent som följd. SolTechs lösning blev bland annat 
årets materialnyhet 2010, ett pris som stiftades och 
delades ut av Nordbygg Mässan, Svensk Byggtjänst 
och tidningen Byggindustrin. SolTechsystemet finns 
i dag som luftburet (SolTech Alfa), vätskeburet (Sol-
Tech Sigma) och för att producera elektricitet (Sol-
Tech Power).

SolTech har löpande kompletterat sin produktport-
följ till marknaden och erbjuder i dag genom samar-
beten, även kompletta energisystem som tillgodoser 
hela fastighetens energilösning, innefattande värme, 
varmvatten, ventilation, kyla och elektricitet. Detta 
ökar SolTechs konkurrenskraft samtidigt som varje 
affär också blir större, med snabbare tillväxt som följd.

Strategin att snabbt bli en leverantör av kompletta 
energisystem i syfte att skapa s.k. plushus, dvs. hus 
som producerar mer energi än de förbrukar ligger 

fast. Som ett led i denna strategi har Bolaget beslutat 
att engagera sig inom segmentet för energientrepre 
nader, vilket betyder att man i första hand optimerar 
driften av befintliga energisystem i en fastighet ge-
nom att justera och styra dessa på ett effektivare sätt i 
syfte att sänka energiförbrukningen.

Med fokus på egen försäljning och vidareutveckling 
av befintliga och nya samarbeten med agenter, distri-
butörer och övriga försäljningskanaler i Sverige och 
utomlands, inklusive ett eller flera passande förvärv, 
erfordras ytterligare kapital.

Tidigare samarbeten med Euronom AB och Mitsu-
bishi Electric inom värmepumpssektorn har kom-
pletterats med Advanced Solar Power, ASP som är 
producent av en unik tunnfilmssolcell som är 5-10 
% effektivare över året per installerad watt, vid jäm-
förelse med traditionella kiselbaserade solceller. Ge-
nom avtalet med ASP får SolTech exklusiv tillgång 
till ASP:s teknologi i Sverige, Danmark, Norge och 
Finland. Dessa och nya samarbeten menar styrelsen 
för Bolaget kommer att medföra en snabbare tillväxt 
och förbättrad lönsamhet för SolTech.

Dessa och nya samarbeten menar styrelsen för Bo-
laget kommer att medgöra en snabbare tillväxt och 
förbättrad lönsamhet för SolTech.

motiv 
Bolaget befinner sig i en mycket expansiv fas, med 
god marknadsacceptans och stort intresse för sina 
produkter i såväl Sverige som utomlands. Intresset 
för Bolagets produkter har under året varit stort med 
teckande order i Spanien Grekland, Tyskland, Sverige 
och Ryssland 

SolTech har under året framgångsrikt medverkat som 
utställare vid mässor i Korea, Sverige, Turkiet, Spa-
nien och Tyskland. Intresset för Bolagets produkter 
har vid dessa mässor varit stort och många värdefulla 
kontakter knutits. 

I Sverige har samarbete etableras med två nya dist-
ributörer och tre nya provisionsagenter. Dessa säljer 
Bolagets produkter inom områdena, bönder och 
småhusbyggare, kommunala och statliga bostadsbo-
lag samt kommersiella fastighetsbolag och förvaltare. 

SolTechs teknologi och produkter har under året 
vid två tillfällen också förevisats i byggprogrammet 
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Äntligen Hemma som sänds i TV4. Såväl SolTech 
Sigma och SolTech Power för produktion av varm-
vatten och el samt SolTech Flex, Bolagets speciellt 
utvecklade produkt för sommarstugor och fritidshus 
förevisades i programmen. Det generella intresset för 
Bolagets produkter på den svenska marknaden har 
efter dessa inslag, mässor samt övrig marknadsbear-
beting ökat markant. Som en följd av detta samt ett 
samarbete med Comfort-kedjan, planeras en storska-
lig lansering av SolTech Flex under 2014.

Härtill har Familjebostäder återkommit med önske-
mål om två nya installationer för 2014. Detta som 
en direkt följd av att de är mycket nöjda med de 
SolTech installationer som de investerade i och som 
driftsattes under våren 2013.

Bolaget planerar därtill att snabbt skapa en plattform 
för expansion inom segmentet för energientreprena-
der, och avser att genomföra ett eller flera strategiska 
förvärv under 2014.

Bolaget genomför således föreliggande nyemission i 
syfte att ytterligare fokusera på försäljning och vida-
reutveckling av befintliga och nya samarbeten med 
agenter, distributörer och övriga försäljningskanaler 
i Sverige och utomlands, inklusive för att genomföra 
ett eller flera passande förvärv.

Vid full kapitalisering tillförs Bolaget 12 500 000 
kronor före finansieringskostnader, vilka beräknas 
uppgå till högst 1 200 000 kronor. Av nettointäkten 
avsätts 2 000 000 kronor för att öka rörelsekapitalet, 1 
500 000 kronor avsätts för återbetalning av brygglån, 
2 500 000 kronor avsätts för marknadsföring av Sol-
Tech Flex, 3 000 000 kronor avsätts för marknadsfö-
ring av solenergitaket och övriga produkter i port-
följen, 1 500 000 kronor avsätts för vidareutveckling, 
verktyg och produktcertifieringar och 800 000 kro-
nor avsätts i reserver. 

Tullinge i januari 2014

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen

SolTechsystem installerat på en villa i Bålsta 
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VD Har orDEt
Ett spännande, händelserikt och 
produktivt 2013 har just avslutats 
och vi står väl rustade inför 2014.

Under 2013 har vi driftsatt två instal-
lationer åt Familjebostäder i Sverige 
samt en installation av ett system för 
solkylning tillsammans med en kund 
i Mellanöstern. Samtidigt levererade 
vi också ett system till ett byggbolag 
i Stockholmsområdet som uppförde 
en serie lågenergihus.

Vi expanderade även österut genom 
en order från en rysk samarbets-
partner, samtidigt som en av våra 
distributörer i Spanien installerade 
ett SolTechsystem på ett flerfamilj-
skomplex, som vi sålt under 2012.

mässor och tV bygger varumärke och 
skapar intresse
Under 2013 har vi även deltagit i ett 
antal mässor. Vi började med Gene-
ra i Spanien, följde upp med ICCI 
i Turkiet där vi ställde ut i Business 
Swedens monter för att sedan bege 
oss hemåt igen och Nordbygg Eko-
forum. Därifrån reste vi till Korea 
och EU Gateway Programme, där 
vi blivit utvalda av koreanska före-
tag som ett mycket intressant ”Cle-
an Tech” företag. Direkt efter hem-
komst från Korea ställde vi ut på In-
tersolar i München som är Europas 
största solenergimässa med deltagare 
från hela världen.

I maj månad medverkade SolTech i 
byggprogrammet Äntligen Hemma 
i TV4 med SolTech Sigma, vår pro-
dukt för produktion av värme och 
varmvatten och i oktober månad 
medverkade vi återigen i Äntligen 
Hemma men denna gång med Sol-
Tech Flex, vår speciellt utvecklade 
solfångare för sommarstugor. Efter 
inslagen har vi sett ett markant ökat 
intresse för både Sigma och Flex.

order och tillväxt är centralt i alla 
verksamheter
En kontinuerlig försäljningstillväxt 
är vital för alla bolag med ambitio-
ner att lista sin aktie. Under våren 

2013 erhöll vi en order motsvarande 
9,6 MSEK. Vår kund fick emellertid 
likviditetsproblem och kunde en-
dast fullfölja en mindre del av avta-
let, vilket i sin tur resulterade i att 
vi redovisade en mindre försäljning 
för perioden samtidigt som mer ka-
pital än planerat bands i lager. Hade 
kunden fullföljt sitt avtal, hade vi 
också fullföljt våra planer på en list-
ning av SolTechaktien på Nasdaq/
OMX, First North i oktober månad 
2013, som tidigare planerat. Nu blev 
så inte fallet eftersom såväl styrelsen 
som jag själv bedömde att det inte 
var i ägarnas bästa intresse att lista 
SolTech-aktien under sådana om-
ständigheter.

Det är viktigt att uppvisa en stigande 
försäljning, en attraktiv orderstock 
samt ha spännande projekt i ”pipe-
line” i samband med en listning. Vi 
har utan tvekan spännande projekt 
av hög kaliber i ”pipeline”. Arbetet 
under hösten 2013 har resulterat i 
flera mindre strategiskt viktiga order 
och ett antal utestående större offer-
ter. Om ett antal av dessa faller in är 
vi rustade för att lista SolTechaktien 
på First North under hösten 2014.

Exempel på en strategiskt viktig or-
der med god potential, är ett system 
som vi sålde till ryska järnvägsbo-
laget under hösten/vintern 2013. 
Ryska järnvägsbolaget är en av Eu-
ropas största arbetsgivare med nära 
1 miljon anställda och flera tusen 
stationshus i sitt nät. Systemet skall 
installeras på ett av deras stationshus 
i Kaliningrad under våren 2014. En 
vital del i försäljningsprocessen är att 
också kunna tillverka produkterna 
till rätt pris och kvalitet, samt slut-
ligen leverera dessa till kund. Under 
hösten har vi ingått produktions 
och utvecklingssamarbete med fyra 
huvudpartner som för vår räkning 
kommer att tillverka vår vätskeburna 
termiska modul (Sigma) vår elpro-
ducerande modul (Power), vår spe-
ciella produkt för underhållsvärme i 

stugor (Flex) och slutligen vår unika 
glastakpanna.

Soltech erhåller ensamrätt att sälja 
unika solceller
SolTech har erhållit den exklusiva 
rätten att sälja högeffektiva tunn-
filmssolceller i Sverige, Norge, Dan-
mark och Finland. Dessa solceller 
som vi även använder i vår SolTech 
Power modul, där vi dock har glo-
bal ensamrätt, är cirka 5-10 % mer 
effektiva per installerad watt och år, 
vid jämförelse med traditionella ki-
selbaserade solceller och dessutom 
billigare, eftersom de inte är belag-
da med strafftullar som kiselbaserade 
solceller är.

motiv till nyemissionen
Våra produkter fungerar bra och vi 
har goda referenser från nöjda kun-
der. Föreliggande nyemission syftar 
främst till att säkerställa medel för 
den marknadsexpansion vi påbörjat 
i Sverige och utomlands.

Det är min personliga övertygelse 
att solen som energikälla är den bäs-
ta lösningen på framtidens energi-
behov, eftersom solen på ett enkelt, 
kostnadseffektivt och naturligt sätt 
kan göras tillgänglig för jordens alla 
människor!

I dagsläget ser vi ett stort intresse för 
våra produkter i såväl Sverige som 
utomlands och får dagligen in för-
frågningar.

Vi ser framtiden an med tillförsikt 
och hälsar Dig välkommen som ak-
tieägare i SolTech!

Frederic Telander,VD
SolTech Energy Sweden AB (publ) 
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ViLLkor oCH anViSningar
Villkor och anvisningar
Aktien som Erbjudandet gäller är SolTech Energy Sweden AB 
(publ). Aktien har upprättats enligt svensk lagstiftning.

företrädesrätt till teckning
Aktierna emitteras utan företrädesrätt för existerande aktieäga-
re och riktas till allmänheten.

Emissionskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 8 kronor per aktie. 
Det tillkommer inget courtage eller skatter på beloppet. Emis-
sionskursen är fastställd av styrelsen och baserar sig på aktuellt 
affärsläge i kombination med en bedömning utifrån Bolagets 
potential och framtidsutsikter. 

antal aktier i erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 1 562 500 aktier, samtliga med 
samma rösträtt, en (1) röst per aktie och samma rätt till Bolagets 
vinst. Vid fullteckning kommer antalet aktier i Bolaget att öka 
från nuvarande 16 609 022 till 18 171 522 aktier. Utspädningen 
för aktieägare som inte deltar i emissionen kommer att bli 9,14 
%, beräknat som antalet nya aktier dividerat med det totala an-
talet aktier efter fulltecknad nyemission.

teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske på nedan angivet sätt under 
perioden 2014-02-05 – 2014-02-19 med rätt för styrelsen att 
förlänga teckningstiden. 

Betalning och leverans av aktier
Betalning skall ske enligt instruktion från Aktieinvest FK AB ef-
ter besked om tilldelning. Efter genomförd emission kommer 
aktierna att registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i 
mars månad 2014, varefter leverans av aktier till berörda teck-
nare kommer att ske. Några betalda tecknade aktier, s.k. BTA, 
kommer inte att ges ut.

teckningspost
Aktier tecknas i poster om 1 000 aktier och därefter jämna 200-
tal.

anmälningssedel
Anmälningssedel bifogas detta IM. I det fall anmälningssedel 
saknas kan en ny anmälningssedel rekvireras kostnadsfritt från 
Bolaget och/eller från Aktieinvest FK AB. 

Anmälningssedel finns även för nedladdning på Bolagets 
hemsida, www.soltechenergy.com, eller Aktieinvest FK AB:s 
hemsida, www.aktieinvest.se. Ofullständigt eller felaktigt ifylld 
anmälningssedeln kan komma att lämnas utan åtgärd. Endast 
en (1) anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Om 
en aktietecknare lämnar in fler än en (1) anmälningssedel be-
handlas dessa tillsammans, såsom en (1) anmälan. Anmälan för 
teckning av aktier är bindande.

Handel i aktien
Bolaget avser att lista SolTechs aktie på Nasdaq/OMX, First 
North under hösten 2014. Aktien är ansluten till Euroclear 
Sweden AB (f.d. VPC). De nya aktierna kan först bli föremål för 
handel när innehavet har registrerats hos Euroclear i enlighet 
med beskrivning ovan. ISIN kod för aktierna är SE 0003174796.

tilldelning
Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en enskild 
tecknare kan anmäla sig för, inom gränserna för nyemissionen. 
Styrelsen för SolTech Energy Sweden AB (publ) beslutar om 
tilldelning. Vid eventuell överteckning fördelas aktierna enligt 
styrelsens beslut. Besked om tilldelning sänds ut per post av 
Aktieinvest FK AB, till adress som angivits på anmälningssedeln. 

rätt till utdelning
De nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. avstämningsda-
gen för den utdelning som beslutas närmast efter den aktuel-
la nyemissionens registrering. Samtliga aktier har samma rätt 
till utdelning. Några begränsningar i rätten till utdelning finns 
inte. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroc-
lear Sweden AB eller, avseende förvaltarregistrerade innehav, 
i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare 
inte kan nås kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseen-
de utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om 
preskription. 

Skattefrågor
Gällande skattefrågor kring erbjudandet i detta IM hänvisas till 
avsnittet ”Skattefrågor” på sidan 44.

Övrig information
Detta IM har upprättats av styrelsen för Bolaget som också sva-
rar för marknadsföring av emissionen. För administrativa tjäns-
ter i samband därmed samt likvider och registrering av aktier i 
Euroclear Sweden AB:s, system, svarar Aktieinvest FK AB, som 
inte har några intressen i Bolaget utöver detta uppdrag.

Aktierna i SolTech är inte föremål för erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har 
inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande under 
innevarande eller föregående räkenskapsår. Alla aktier berätti-
gar till samma andel av Bolagets vinst och eventuell utdelning, 
även vid likvidation. Alla aktier har samma röstvärde, en (1) röst 
per aktie. Aktieägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, 
rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs 
av Bolaget bolagsordning vilken finns återgiven i sin helhet på 
sidan 43 i detta IM. 

www.soltechenergy.com
www.aktieinvest.se
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riSkfaktorEr 

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det är därför av stor vikt 
att beakta relevanta risker. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att 
vara fullständiga eller heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en 
samlad utvärdering av övrig information i föreliggande IM tillsammans med en allmän omvärldsbedömn-
ing har gjorts. Utöver nedan beskrivna riskfaktorer bör även därför all annan information i föreliggande 
IM beaktas. Det kan också finnas risker som för närvarande inte är kända för Bolaget och som kan få 
icke oväsentlig påverkan på Bolaget och dess utveckling.

VErkSamHEtS- oCH BranSCHrELatEraDE riSkEr

teknologirisk 
SolTech är beroende av att den tekniska utveckling-
en löpande resulterar i uppdateringar och produkt-
förbättringar av befintliga produkter och teknologi, 
likväl som att denna även genererar effektivare och 
mer kostnadseffektiva produkter, och att utveck-
lingen och löpande tekniska landvinningar därefter 
resulterar i nya patent och/eller övriga immateriel-
la rättigheter. Denna del är central i Bolagets över-
gripande strategi. Trots att Bolaget besitter mycket 
kompetens inom området och hittills lyckats väl, är 
det ingen garanti för att man framdeles kommer att 
lyckas lika väl eller att Bolagets nuvarande patent in-
teblir utsatta för intrång eller att konkurrenter finner 
en väg runt dessa utan att begå intrång.

konkurrens 
Inom SolTechs ursprungliga verksamhetsområde 
finns i dagsläget inga för Bolaget kända konkurrenter 
med liknande teknologi. Om begreppet utvidgas till 
att omfatta även traditionella solfångare finns dock 
ett flertal aktörer av mindre och större storlek. Inom 
de nya marknadsområden som Bolaget avser att trä-
da in på, t.ex. inom marknaden för värmepumpar, 
finns ett flertal framgångsrika konkurrenter. Det kan 
visasig att marknaden föredrar dessa konkurrenters 
produkter eller att dessa eller andra företag utvecklar 
nya metoder eller koncept som får bättre acceptans 
än de lösningar som Bolaget erbjuder, vilket skulle 
påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning 
negativt.

Leverantörer
Den huvudsakliga beståndsdelen i Bolagets solener-
gisystem utgörs av en takpanna i glas. Denna tillver-
kas idag i ett av Bolaget ägt verktyg hos en producent 
i Portugal. Störningar i produktionen ligger därmed i 
dagsläget utanför Bolagets kontroll och skulle kunna 
påverka leveranser av dessa takpannor vilket i sin tur 
skulle kunna inverka negativt på verksamheten. Öv-
riga komponenter i systemet utgör som Bolaget ser 
det inga direkta riskfaktorer då dessa kan införskaffas 
hos ett större urval av leverantörer.

oförutsedda händelser till följd av förvärv och 
samarbeten 
Bolagets planerade samarbeten och eventuella kom-
mande förvärv utgör riskfaktorer tills större kunskap 
har uppnåtts om dessa åtgärders påverkan på Bolagets 
verksamhet. Skilda företagskulturer, ledarskap och 
organisationer kan leda till problem med integration 
av dessa samarbeten och eventuella förvärv, i Bolagets 
verksamhet. Uppställda mål och utfästa marknadsan-
delar kan visa sig felaktiga och produkter kan visa sig 
inte ha de positiva egenskaper som utgjorde grunden 
för samarbetet eller förvärvet. Allt detta utgör fak-
torer som kan bidra till en försämring av Bolagets 
verksamhet och finansiella ställning.

globala ekonomiska förhållanden 
Trots att SolTech verkar på en växande marknad för 
förnyelsebar energi kommer förhållanden i den glo-
bala ekonomin att påverka försäljningen av dess pro-
dukter. Bolagets verksamhet följer i viss utsträckning 
de svängningar i konjunkturen som gäller i byggoch 
anläggningsbranschen. Denna är omvittnat känslig 
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för konjunktursvackor och vid konjunkturnedgång-
ar drabbas alltid entreprenadbranschen av märkbara 
nedgångar i både efterfrågan och lönsamhet. Kon-
cernen driver verksamhet i Spanien. Spanien tillhör 
ett av de länder i Europa som har drabbats hårt av 
finansiella kriser, något som också bedöms ha påver-
kat Bolagets försäljning på den spanska marknaden.

Bedömningen är att de finansiella problemen i Spa-
nien inte är lösta och att detta kommer att ha fort-
satt negativ påverkan på Bolagets möjligheter på den 
spanska marknaden. Det är därför inte uteslutet att 
den spanska verksamheten helt skulle kunna kom-
ma att stängas eller omstruktureras, något som skulle 
orsaka negativ inverkan på moderbolagets finansiella 
ställning genom nedskrivning av aktievärdet på det 
spanska dotterbolaget.

Politisk a beslut och lagstif tning 
SolTech verkar inom områden som innebär att stör-
re hänsyn tas till miljöaspekten vid uppvärmning av 
fastigheter. Det finns idag olika former av politiska 
styrmedel som gynnar investeringar inom s.k. grön 
energi. SolTech är idag inte beroende av sådana styr-
medel men det kan inte uteslutas att införande av 
styrmedel som avser att styra efterfrågan mot vissa 
typer av teknologier och metoder kan påverka att-
raktionskraften för SolTechs produkter, både i positiv 
och i negativ riktning. Styrmedel som inriktar sig 
mot andra teknologier än de som Bolaget marknads-
för kan således innebära en negativ utveckling för 
Bolaget.

affärsrisker 
Innan SolTechs system och koncept är väl etablerat i 
marknaden föreligger alltid en kommersiell risk som 
relaterar till bl.a. ingångna avtal och åtaganden mot 
kunder. Det finns risker för att systemen inte mot-
svarar kundernas förväntningar, vilket kan leda till 
reklamationer och minskad försäljning. SolTech är 
ett relativt ungt företag, men har trots det en myck-
et erfaren styrelse och ledning med dokumenterad 
kompetens inom teknikutveckling och kommersia-
lisering av unga teknikföretag. Trots detta föreligger 
alltid en risk att en extern part kan föra juridisk ta-
lan mot Bolaget i frågor som relaterar till SolTechs 
system, funktion och kompatibilitet i relation till 
redan existerande energisystem. Vidare finns en risk 
att marknaden inte utvecklas lika positivt som Sol-
Tech själva och övriga bedömare tror, vilket i sig kan 
leda till att det tar längre tid att bygga upp företagets 
försäljning än vad som nu förutspås. Marknaden kan 
också visa sig vara mindre och potentialen inte lika 
stor som beräknats, vilket också begränsar tillväxt-
möjligheterna.

finanSiELLa riSkEr

Behov av ytterligare kapital 
SolTechs produkter och system befinner sig i en in-
ledande kommersialiseringsfas och har inte sålts och 
installerats i större volymer. Det finns därmed en risk 
att dessa inte kommer att accepteras av marknaden 
på det positiva sätt och i den omfattning som Sol-
Tech har bedömt. Det kan därför inte uteslutas att yt-
terligare kapital kan komma att behövas för att finan-
siera SolTechs verksamhet och fortsatta expansion. 
Om Bolaget erhåller finansiering genom att emittera 
aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets 
aktieägare komma att drabbas av utspädning medan 
skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, 
kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka 
Bolagets flexibilitet. Det kan inte garanteras att kapi-
tal kan anskaffas då behov uppstår eller på för Bolaget 
acceptabla villkor.

Likviditetsbrist 
Det finns risk för att SolTech inte kan möta sina 
kortfristiga betalningsåtaganden till följd av likvidi-
tetsbrist. Misslyckas Bolaget i att möta kortfristiga 
betalningsåtaganden kan detta påverka Bolaget nega-
tivt, t.ex. som en följd av försämrade relationer med 
leverantörer.

förändrade valutak urser och marknadsräntor 
Oro på valutamarknaden innebär valutarisker då Bo-
laget verkar på en internationell marknad och 
även köper komponenter i andra valutor än svenska 
kronor. En försvagning av den svenska kronan jäm-
fört med, i första hand Euron, skulle innebära ökade 
kostnader för anskaffning av dessa komponenter och 
påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. 
Ökande marknadsräntor kan påverka kundernas 
inköpsvilja och inköpskalkyler. SolTechs system är i 
vissa delar kapitalkrävande och skrivs av över många 
år. Ökade räntor kan därmed innebära att kalkylerna 
för kundernas återbetalningstid försämras, vilket i sin 
tur leder till minskad försäljning, vilket får en negativ 
inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

kreditrisk 
Kreditriskerna i Bolaget är förknippade med kund-
fordringar. Bolagets normala försäljningsvillkor inne-
bär att en viss del av kostnaden för en installation, 
normalt 20 %, faktureras före installationens påbör-
jande, 60 % faktureras vid leverans av material och 
resterande 20 % efter slutbesiktning. Det föreligger 
alltid en viss risk i kundfordringar. Bolaget har histo-
riskt inte drabbats av väsentliga kundförluster och ser 
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i dagsläget ingen förhöjd risk då Bolagets kunder i 
stor utsträckning är stabila fastighetsägare eller kom-
muner. Detta utgör dock ingen garanti för att Bola-
get i framtiden inte kan komma att drabbas av kund-

förluster som kan bli kännbara och påverka Bolagets 
finansiella ställning negativt. Bolaget har i dagsläget 
inga finansiella placeringar som skulle kunna utgöra 
en potentiell kreditrisk.

aktiE- oCH aktiEmarknaDSrELatEraDE riSkEr

SolTechs aktie är i dagsläget inte föremål för handel 
på någon marknadsplats, med begränsad eller ingen 
likviditet (omsättning) i aktien som följd. 

Möjligheten att sälja aktierna innan tilltänkt list-
ning på en marknad med daglig handel, är därmed 
starkt begränsade. Prissättningen av aktien kan vara 
svår att göra då bevakning från finansiella rådgivare 
oftast saknas för onoterade aktier. Till detta kommer 
att aktier i mindre bolag, generellt sett, är mer bero-
ende av utvecklingen på aktiemarknaden som helhet, 
då priset på aktier i mindre bolag med en låg eller 
ingen handel i aktierna är mer känsliga för försäm-
rad kapitalmarknad än aktier i mer etablerade före-
tag. Nuvarande och potentiella investerare i SolTech 
bör beakta att en investering i Bolaget är förknippad 
med risk och att det inte finns några garantier för 
att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Som 
framgår av redogörelsen i detta avsnitt är aktiekur-
sens utveckling beroende av en rad faktorer utöver 
Bolagets verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet 
att påverka. Även om SolTechs verksamhet utvecklas 
positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bo-
lagets aktie är negativ.

Utdelning 
Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och 
det finns inga garantier för att utdelning kommer att 
kunna lämnas i framtiden. Styrelsen gör bedömning-
en att någon utdelning i vart fall inte kommer att 
vara aktuell för 2013. Detta får till följd att avkast-
ningen på en investering i Bolaget för närvarande är 
helt avhängig utvecklingen av aktiekursen. 

risker förknippade med erbjudandet 
Det finns inga garanter som har garanterat kapitali-
seringen i någon utsträckning. Detta innebär att det 
finns risk för att Bolaget inte får in det sökta kapitalet 
och att Bolaget därmed tvingas att söka ytterligare 
kapital, med den osäkerhet som därmed föreligger, 
dels sammanhängande med möjligheterna att hitta 
ytterligare kapital, dels med till vilka villkor detta 
kommer att ske. Det finns heller inga garantier för 
att senare kapitaliseringar inte kan komma att behöva 
göras till lägre kurs och/eller andra villkor än den 
som nu genomförs. 

SolTechsystem i närbild
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SoLtECHS VErkSamHEt oCH ProDUktEr  

Bakgrund 
Verksamheten bedrivs i SolTech Energy Sweden AB 
(publ) och i det helägda spanska dotterbolaget, Sol-
Tech Energy Meditteraneo S.L. SolTech utvecklar, 
säljer och installerar solenergisystem och/eller andra 
energibesparande system för fastighetsmarknaden, 
t.ex. värmepumpar. SolTech System är ett patenterat 
solenergisystem som integreras i en fastighets yttre 
skal i form av ett tak och/eller en vägg som både 
fungerar som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och 
solfångare. Systemet marknadsförs dels som ett helt 
luftbaserat system, SolTech Alfa för fastigheter med 
luftburen värme, dels som ett vätskeburet system, Sol-
Tech Sigma för fastigheter med ett vattenburet vär-
mesystem samt slutligen som ett solelsystem, SolTech 
Power, för att producera elektricitet. Alla tre syste-
men bygger på att solinstrålningen tas tillvara genom 
att solens strålar passerar SolTechs egenutvecklade 
glastakpanna och värmen absorberas av speciellt ut-
vecklade absorbatorer, såväl luft, vätskeburna som för 
att producera elektricitet. Från och med hösten 2013 
säljer även Bolaget unika CdTe standardpaneler för 
produktion av elektricitet.

Som ett komplement har Bolaget också skapat Sol-
Tech Total, den energineutrala lösningen där vi kom-
binerar SolTech Sigma och SolTech Power med en 
värmepump, med målsättningen att SolTech Power 

skall producera så pass mycket el att det motsvarar 
elförbrukningen för värmepumpen på årsbasis.

SolTech System har sin grund i KTH-forskaren Pe-
ter Kjaerboe och innovatören Arne Mobergs mång-
åriga forskning (1999) och patenterade uppfinning 
– Swedish Solar Thermal Light Absorption Techno-
logy, eller Ljusabsorbatorn.

SolTech Energy Sweden AB (publ) bildades 2006 
med målsättningen att kommersialisera produkten 
och marknadsföra denna mot privatpersoner, fast-
ighetsbolag, kommuner och byggbolag. Bolaget har 
sitt huvudkontor i Tullinge, söder om Stockholm, där 
samtliga verksamhetsgrenar såsom forskning, utveck-
ling och försäljning finns samlade. Innovatörerna be-
drev sin tidiga forskning i Energiboden AB, senare 
ett helägt dotterbolag till SolTech som i dag är av-
vecklat. Hösten 2008 etablerades ett helägt dotter-
bolag i Spanien – SolTech Energy Meditteraneo S.L. 
med säte i Fuengirola och med uppgift att även sälja 
systemet i andra Medelhavsländer.

På de följande sidorna beskrivs SolTechs olika system 
och lösningar närmare.

SolTechs specifika glastakpanna under tillverkning och i färdigt format.
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ProDUktEr 

Soltech System – ett effektivt, snyggt och smart solenergisystem

SolTech System är samlingsnamnet på de luft- och vätskeburna elproducerande  
och integrerade solenergisystem som SolTech har utvecklat.
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Våra system

Med SolTech Sigma, SolTech Alfa och SolTech Power, har Bola-
get skapat effektiva, snygga och enkla solenergisystem för såväl 
småhus som för stora fastigheter.

Med SolTechs egna absorbatorer, särskilt utvecklade för våra 
takpannor i glas, blir installationen enkel och effektiviteten hö-
gre.

Ett effektivt, snyggt och smart solenergisystem
Kombinerat med SolTechs prisbelönta design och konceptlös-
ning kan Bolaget nu erbjuda en solenergilösning som är lika 
effektiv och elegant som glasklar; SolTech Sigma och SolTech 
Alfa, det energieffektiva och smarta taket. Ett vanligt villatak tar 
varje år emot cirka fem gånger mer energi från solen än husets 
totala energiförbrukning. Nu kan du som användare ta hand om 
denna energi och samtidigt spara pengar. Med SolTech Sigma/
Alfa får du både ett vackert tak och energi till ditt hus.

Enkelt och genialt
Principen är lika enkel som genial. I stället för traditionella tak-
pannor i betong eller tegel, använder vi takpannor i glas. Under 
takpannorna i glas monteras SolTechs särskilt utvecklade väts-
keburna absorbatormoduler (Sigma) eller luftburna moduler 
(Alfa) eller elproducerande moduler (Power) som tar tillvara på 
energin från solen. Modulerna sammankopplas till ett komplett 
solfångarsystem på taket och ansluts via ackumulatortanken 
(Sigma) till fastighetens traditionella vätskeburna uppvärm-
ningssystem. Alfa ansluts till fastighetens luftburna värmesys-
tem och Power till elnätet. Läs mer om SolTech Power nedan. 

På detta sätt används först den energi som solen genererar. När 
denna inte räcker till, går det befintliga systemet in.

flexibelt system
Systemet kan integreras med alla i dag kända energisystem som 
t.ex. fjärrvärme, bergvärme, luft/vattenvärmepump, pellets, ved, 
olja eller elpanna.

Den största energimängden genereras under sommaren när 
solen lyser som mest, men även under fina vinterdagar, senhöst 
och tidig vår när vi behöver energin som mest, genereras en 
ansenlig mängd. Skälet är systemets effektivitet i kombination 
med att vi använder en stor yta, eftersom lösningen även är ett 
tak.

Den bästa effekten får du om taket ligger i rakt söderläge, men 
även sydväst och sydost fungerar bra. Den optimala taklutning-
en är runt 45 grader, men god effekt uppnås redan vid 20 gra-
ders lutning. Om du har mindre än 15 graders lutning på taket, 
kontakta oss för en diskussion om en lämplig systemlösning. 
Varje installation skräddarsys efter fastighetens energibehov, 
ekonomi och takets utformning. Systemet kan installeras på 
hela eller delar av ett tak, helt utifrån kundens behov och öns-
kemål. I de fall vi använder en del av taket, lägger vi om kunden 
önskar även SolTechs glaspannor på övriga taket, för att uppnå 
ett vackert och enhetligt utseende.
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multifunktionalitet
Med SolTech System får du inte bara ett snyggt 
och kostnadseffektivt solenergisystem, utan 
även en taktäckning med överlägsen hållbarhet. 
Systemet är också estetiskt överlägset alla tradi-
tionella solfångarlösningar på marknaden i dag.

Älta skola, Nacka 160 m2 SolTech Sigma kombinerat med 1 kWp SolTech Power. Solen producerar nödvändig el för att driva syste-
met. 

kombinera Soltech Sigma och Soltech alfa med Soltech Power
Kombinera SolTech Sigma och SolTech Alfa med SolTech Power 
och producera den mängd elektricitet som krävs för att driva 
pumpar, fläktar, styr-/reglerteknik och liknande, dvs. alla kring-
system i SolTech Sigma/Alfa. Det går också att bygga vidare på 

systemet genom att kombinera SolTech Sigma/Alfa och Sol-
Tech Power med en värmepump och skapa en helt energineu-
tral lösning.

Uppbyggnad av SolTech Sigma
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Soltech Power
SolTech Energy erbjuder nu också sin prisbelönta solenergilösning som ett solelsystem. Genom att kombinera högeffektiva solceller 
med SolTech System kan en solenergianläggning installeras i harmoni med fastigheten. Det blir effektivt, snyggt och smart.

SolTech Power är den perfekta kombinationen av traditionell taktäckning och framtidens elförsörjning från solen. Vi ersätter den 
traditionella takpannan med våra takpannor i glas och under dessa installeras solcellspaneler vilka genererar el. Vi använder mark-
nadsledande solceller i paneler som är speciellt framtagna för SolTech Energy och SolTech System. Vi placerar solcellerna mellan 
bärläkten, under glastakpannorna, där de är skyddade för väder och vind. 

 

Bilden visar SolTech Power på Älta Skola, Nacka    Bilden visar SolTech Power från tätskikt till färdig lösning.
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12 kWp SolTech Power installerat på Malmsjö Skola, Botkyrka 

Soltech total – den energineutrala lösningen
Kombinera SolTech System med en modern värmepump för att uppnå energineutrala lösningar för husets upp-
värmning!

Låt SolTech Sigma leverera varmvatten och uppvärmning under en stor del av året, och låt SolTech Power förse 
huset med så pass mycket el att det till och med motsvarar elkonsumtionen för en värmepump på årsbasis. Med 
SolTech Total erbjuder vi fastighetsägare en helhetslösning. Du väljer antingen en mindre lösning, där SolTech 
Power levererar el för drift av pumpar, styr-/reglerteknik och liknande, dvs. alla kringsystem i SolTech Sigma som 
kräver elektricitet, eller en helhetslösning (Total) där solen står för hela uppvärmningsbehovet* (värme/varm-
vatten och elektricitet - motsvarande det antal kWh som värmepumpen kräver på årsbasis). En lösning som är 
smart, snygg, effektiv och enkel.

*Förutsätter ett nettomätningssystem där överproduktionen av elektricitet kan sparas över året för senare konsumtion. Alternativt 
ett avtal med elleverantören där producerad Sol-El löpande säljs till leverantören. Bägge dessa system förekommer i Sverige idag.
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Soltech Pannan

Snygg, stark och effektiv
SolTech Pannan är framtagen som en del av SolTech Energys solenergisystem samt för 
användning som taktäckning. SolTech Pannan utgör såväl ljusgenomsläpp för SolTech 
systemet som yttre skalskydd och fungerar också som en vanlig takpanna. Pannan 
är tillverkad i högtransparent glas med låg halt av järnoxid och är tvåkupig. SolTech 
pannans utformning gör att den kan läggas tillsammans med traditionella tvåkupiga 
takpannor i betong, och kompletterande produkter framtagna för betongpannor, t.ex. 
tätningar och genomförningar.

Utseende
Låg halt av järnoxid ger pannan en lätt silvrig eller grå nyans influerad av färgen på det 
underliggande materialet samt himlen när den är installerad. SolTech pannans yta är 
blank och motsvarar den för glaserat taktegel.

Egenskaper/Snabbfakta
Antal pannor/m² från 8,9 st. vid max läktavstånd

Bredd 334 mm

Höjd 420 mm

Ljustransmission ca 90 %

Läktavstånd 340-370 mm

Material glas

Soltech ackumulatortankar
Ackumulatortanken är central i varje större solenergisystem. Effektiviteten och prestanda 
på tanken påverkar hela systemets funktion och ekonomi. SolTech arbetar med Rikutec, 
en världsledande leverantör av ackumulatortankar i plast. SolTechs ackumulatortankar är 
världens enda trycksäkra tankar i plast. Detta ger många fördelar, framförallt väger tanken 
mindre, är lättare att installera och rostar aldrig.

SolTechs Ackumulatortankar uppfyller EU kraven i ECO-Design direktivet LOT2 och har en-
ergiklass B. Från och med 2015 måste alla delar i energisystemet enligt ECO-Design direkti-
vet uppfylla energiklass A eller B.
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Soltech Solceller

Kombinationen av högre effektivitet i diffust ljus, hög generell 
verkningsgrad och lägre känslighet för höga temperaturer gör 
att SolTechs CdTe tunnfilmssolceller producerar 5-10 % fler kWh 
per år och installerade watt än kristallina kiselceller. Kadmium 
Tellurid (CdTe) tunnfilmssolceller är uppbyggda på ett annat 
sätt än traditionella solcellspaneler med kristallina kiselceller. 
Solcellen får därigenom andra egenskaper vid omvandlingen 
av ljus till el.

Hög verkningsgrad
SolTechs tunnfilmssolceller har en verkningsgrad på 12 %, vil-
ket är en av de högsta i världen för denna typ av solceller och i 
nivå med kristallina kiselsolceller.

Bättre i diffust ljus
I Sverige har vi som exempel ca 1 500 timmar med solljus, dvs. 
klart väder och direkt solinstrålning. Vi har även ca 2 500 timmar 
med diffust ljus när det t ex är mulet – gryning eller skymning. 
SolTechs tunnfilmssolceller har ett bredare optiskt spektrum för 
vilket ljus som kan omvandlas till el än kristallina kiselsolceller. 
Detta gör att SolTechs tunnfilmssolceller även kan producera el 
vid diffust ljus.

mindre känsliga för höga temperaturer
En traditionell solcell tappar ca 0,48 % i effekt för varje grad som 
temperaturen på solceller stiger. Solcellens effekt och verk-

ningsgrad anges alltid vid 25 grader. Alla förstår ju att vid starkt 
solljus sommartid så är panelens temperatur sällan 25 grader 
utan kanske 2-3 gånger högre, eller mer. SolTechs tunnfilmssol-
celler tappar bara 0,21 % för varje grad och ger därför en högre 
effekt vid höga temperaturer.

 
90 kWp SolTech, CdTe solceller monterade på vägg

Semitransparenta solceller 
SolTechs CdTe solceller finns även som semitransparenta, med 
en genomsläpplighet som varierar från 20 – 80 % och kan med 
fördel användas i ljusgårdar, som fönster eller i andra utrymmen 
där man önskar avskärma sig från solen, men samtidigt släppa 
in ljus. Ett utmärkt sätt att t.ex. minska kylbehovet i en kontors-

fastighet. SolTech kan tillhandahålla färdiga isolerglas och eller 
fasadmoduler vilket betyder att produkten inte bara producerar 
elektricitet utan samtidigt är ett byggnadsmaterial och blir däri-
genom en mycket kostnadseffektiv lösning för kunden.       

Semitransparenta solceller monterade i en ljusgård.
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Soltech flex®

Som ett komplement till den integrerade lösningen har Sol-
Tech också utvecklat en enkel, billig, effektiv och specialanpas-
sad solfångare för att bidra till underhållsvärmebehovet under 
hösten, vintern och våren i sommarstugor och fritidshus. Pro-

dukten som fått namnet SolTech Flex är speciellt framtagen för 
den skandinaviska sommarstugeoch fritidshusmarknaden men 
kan med fördel också monteras i miljöer med traditionellt upp-
värmningsbehov.

   

SolTech Flex består av en uppblåsbar ram med två löstagbara 
dukar. Dukarna bildar tillsammans med den fasta mittenduken 
två separata luftspalter, varav den främre fungerar som isole-
ring och den bakre används för att värma upp inomhusluften. 
Se ovan skiss. Den främre duken är genomskinlig och släpper 
igenom solens strålar som träffar den mellersta, svarta, duken 
där solenergin omvandlas till värme och värmer upp luften i 
den bakre luftspalten. Två hål genom ytterväggen förbinder 
SolTech Flex med inomhusluften i huset. En solcellsdriven fläkt 
suger in den kalla luften inifrån huset genom det ena hålet och 
cirkulerar den genom solfångaren under uppvärmning, varefter 
varm luft kommer ut genom det andra hålet.

När solen inte skiner och inte kan generera värme, står fläkten 
automatiskt stilla. SolTech Flex monteras och demonteras en-
kelt av kunden själv. Produkten bidrar inte bara till uppvärm-
ningen utan också för att skapa ett behagligare inomhusklimat 
i miljöer som ibland upplevs som lite råa och fuktiga. SolTech 
Flex lanserades på Hem och Villa-mässan i oktober 2010. Efter 
genomförda tester hos kund och internt genomfördes under 
hösten 2012 en framgångsrik testkampanj i TV4 och under hös-
ten 2013 demonstrerades produkten i byggprogrammet ”Äntli-
gen hemma” som sänds i TV4, med tilltänkt storskalig lansering 
2014. Mer information om produkten och konceptet hittar du 
på: www.tahandomditthus.se

SolTech Flex installerat på en stuga i Stockholms skärgård 

http://www.tahandomditthus.se/
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mÅL oCH StratEgiEr
SolTechs mål är att bli en leverantör av kompletta 
energisystem, där solenergi, såväl termisk som elge-
nererande, kompletteras med i första hand energi-
optimering genom effektivare styr-/reglerfunktioner 
och värmepumpsteknologi för optimal drift, ekono-
mi och kundnytta.

Uttryckt i ekonomiska termer är Bolagets målsätt-
ning att inom 4 år ha uppnått en omsättning som 
överstiger 300 Mkr med en stabil och uthållig lön-
samhet i storleksordningen 15-20 % efter skatt samt 
en tillväxt om c:a 20 % per år.

Vidare är målsättningen att Bolagets aktier skall listas 
på Nasdaq/OMX, First North under hösten 2014. 
SolTechs långsiktiga målsättning är dock en notering 
på någon av ”Stockholmsbörsens” huvudlistor.

Målsättningarna skall uppnås genom fortsatta mark-
nadssatsningar på Bolagets egenutvecklade produk-
ter samt genom utökade samarbeten med och/eller 
förvärv av strategiska företag med kompletteran-
de teknologier och marknadskanaler. Bolaget avser 
att under 2014 genomföra ett eller flera strategiska 
förvärv i syfte att skapa en plattform för expansion 
inom segmentet för energientreprenader. Med en-
ergientreprenader avses i första hand optimering av 
kunders befintliga energisystems drift genom bättre 
styr-/och reglerfunktioner, utbyte av befintliga ej op-
timeringsbara och/eller uttjänta system, kombinerat 
med passande finansieringslösningar, vilket möjliggör 
ett positivt driftsnetto för kunden efter investeringen 
vid jämförelse med den befintliga anläggningen.

Genom att kombinera SolTechs unika termiska sole-
nergilösning för produktion av varmvatten och upp-
värmning, med solceller som producerar elektricitet 
kan SolTech erbjuda ett system som producerar lika 
mycket elektricitet som t.ex. Värmepumpen i den to-
tala systemlösningen förbrukar på årsbasis. Resultatet 
blir en energineutral totallösning för fastigheten. Ett 
system som inte förbrukar någon köpt elektricitet 
överhuvudtaget räknat över året. Detta är möjligt 
även i Sverige genom så kallad ”Net Metering”. Den 
överskottselektricitet som produceras på t.ex. som-
maren återfår kunden av elleverantören i form av 
kreditnotor som sedan kan kvittas mot köpt el under 
kallare och mörkare delar av året.

Samarbetet med Euronom aB och mitsubishi Electric 
Genom samarbete med Euronom och Mitsubishi får 
SolTech tillgång till två av marknadens mest kompe-

tenta organisationer rörande värmepumpsteknologi, 
styr och reglerteknik samt integration av solenergi 
tillsammans med dessa system. Euronoms Flexifuel 
lösning som är designad för att kunna kombineras 
med olika former av energikällor och Mitsubishis 
stora produktutbud i kombination med deras dju-
pa kunskap rörande integration med övriga system, 
passar väl in i SolTech målsättning att bli den totala 
energileverantören.

Samarbetet med familjebostäder 
Familjebostäder är ett av landets största kommunala 
bostadsbolag med cirka 25 000 lägenheter i sitt be-
stånd. Man är mycket måna om att kontinuerligt sän-
ka energiförbrukningen i sitt bestånd. Under våren 
2013 installerades ett SolTechsystem på en av deras 
fastigheter i Enskede söder om Stockholm. Man är 
mycket nöjda med systemet och planerar nu att in-
vestera i ytterligare två liknande system under 2014. 

Familjebostäder är inte bara en nöjd kund och sam-
arbetspartner utan också en mycket god referens för 
övriga kommunala och kommersiella bostads och 
fastighetsbolag. 

Samarbetet med advanced Solar Power 
Bolaget har inlett ett samarbete med Advanced Solar 
Power (ASP), ett kinesiskt/Hong Kong baserat fö-
retag som utvecklar och tillverkar tunnfilmssolceller 
och specifika relaterade produkter i cellmaterialet 
kadmium Telluride (CdTe).

Professor WU Xuanzhi, en av grundarna till ASP 
håller alltjämt världsrekordet rörande konvertering 
av solinstrålning till elektricitet för CdTe. Rekordet 
sattes 2001 men står sig än i dag. Professor Wu har 
verkat i över 20 år på National Renewable Energy 
Laboratory (NREL), Department of Energy i U.S.A. 
och äger även flertalet patent efter över trettio års 
hängiven forskning inom området. År 2007 åter-
vände professor WU till Kina och grundade då ASP 
tillsammans med sin son Ben Wu som dessförinnan 
jobbade på McKinsey i USA. 

I dagsläget finns endast två tillverkare i världen av 
CdTe. ASP och First Solar som är ett amerikanskt 
mycket framgångsrikt bolag som är noterat på Nas-
daq i NYC. First Solar fokuserar dock enkom på 
stora solparker och jobbar i princip uteslutande mot 
mycket stora beställare som elnätsägare och större el-
bolag. Detta skapar en unik position för ASP som 
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verkar i ett helt annat segment och har en helauto-
matiserad hypermodern produktionsanläggning med 
stor kapacitet. 

Genom samarbetet får SolTech tillgång till nästa ge-
nerations tunnfilmssolceller som är både billigare och 
effektivare än till exempel kiselbaserade solceller. Vid 
en direkt jämförelse producerar en CdTe cell cirka 
5-10 % mer effekt per installerad watt, räknat över 
ett år. Detta i kombination med det faktum att CdTe 
solcellerna inte är belagda med någon form av straff-
tullar gör dessa ytterst konkurrenskraftiga i dagens 
marknad. Sedan hösten 2013, är SolTech exklusiv 
representant för ASP:s standardprodukter i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. ASP tillverkar även 
SolTech specifika Power paneler för placering under 
Bolagets unika takpannor i glas. På dessa paneler har 
SolTech global ensamrätt betydande att ingen annan 
kund eller tillverkare i världen kan köpa dessa Sol-
Tech specifika produkter av ASP, utan måste gå via 
SolTech. Genom samarbetet med ASP får SolTech 
tillgång till ett omfattande internationellt nätverk i 
såväl Europa som USA och Asien.

Samarbetet med falcon industrial gmbH 
Bolaget har inlett ett samarbete med Falcon Industri-
al GmbH som är en industriell samarbetspartner med 
stort internationellt nätverk. Falcon tillhandahåller 
sina tjänster inom projektledning, strategisk konsul-
tation, konstruktion, tillverkning och genomförande.

En första order har tecknats av Falcon avseende ett 
termiskt solenergisystem för solkylning genom ab-
sorption. Systemet har installerats i Ryad, Saudia-
rabien tillsammans med en lokal partner till Falcon 
första kvartalet 2013. Parterna bedömer potentialen 
i marknaden som mycket god för SolTechs lösning 
eftersom denna är estetiskt tilltalande och kostnads-
effektiv vid jämförelse med en traditionell kompres-
soranläggning, som är väsentligen dyrare i drift och 
underhåll tillföljd av hög förorening med ett stort 
antal partiklar i luften.

Samarbetet med fyra huvudleverantörer 
Under 2013 har Bolaget etablerat samarbete med 
fyra huvudleverantörer. Advanced Solar Power kom-
mer att tillverka SolTechs unika ”Power Modul” för 
framställnig av elektricitet i materialet CdTe. Dimas 
SA som är Greklands största tillverkare av termis-
ka solfångare, kommer att tillverka SolTechs unika 
Sigma Modul för framställning av termisk värme. 
Pasabache som är en av Turkiets och världens störs-
ta tillverkare av pressat glas avses tillverka SolTechs 
unika takpanna i glas och slutligen Plastex AB som 

kommer att tillverka SolTech Flex, Bolagets unika 
luftburna solfångare för installation i sommarstugor 
och fritidshus.

Dessa leverantörer är alla etablerade och starka bolag 
som medför att SolTech mycket snabbt kommer att 
kunna växa, utan att själv binda upp stora mängder 
kapital i både lager och personal. Härtill kommer 
kvalitén och leveranstiden att garanteras på ett bra 
sätt. En strategi som skapar ett stort mervärde för Bo-
laget. 

Soltech flex
SolTech Flex är Bolagets egenutvecklade solfångare 
för att bidra till behovet av underhållsvärme i som-
marstugor och fritidshus, höst vinter och vår. Som ett 
led i processen att marknadsföra produkten, tecknade 
Bolaget i december månad 2010 ett uppdragsavtal 
med Enterprize UNLMT AB. Enterprize tillhanda-
håller bland annat rådgivnings- och försäljningstjäns-
ter inom mediebranschen. Inom ramen för uppdra-
get genomfördes analys av medieval och mängd me-
dia, konsekvensanalys av samarbeten ”paketeringar” 
och avtal/förhandlingar, analys av framtida intäkter, 
riskanalys samt marknads och kundanalys. Analyser-
na sammanställdes i en rapport som levererades till 
Bolaget under våren 2011.

Försäljning av SolTech Flex är planerad att ske främst 
genom bygg och fackhandel med stöd av Bolagets 
egen webbshop. Kommunikation skall ske främst via 
TV men även via internet och tryckt media. Tilltänkt 
pris till konsument, under 8,000 kronor, bedömdes 
enligt en konsumentundersökning som marknads-
mässig. Likaså uppskattades konceptet/funktionen 
av marknaden och Bolagets interna prognostiserade 
försäljningsvolymer, innebärande intäkter från c:a 10 
mkr år till omkring 70 Mkr, år 3 bedömdes realis-
tiska, förutsatt att tänkta marknadsaktiviteter följdes 
och distributionsplanen uppnåddes.

SolTech har genomfört omfattande interna såväl 
som externa tester med produkten ute hos kund, 
med mycket gott resultat som följd. Under hösten/
vintern 2011/2012 genomfördes ett långtidstestpro-
gram ute hos kunder med gott resultat.

Under hösten 2012 har Bolaget genomfört en fram-
gångsrik testkanpanj i TV 4 med produkten och un-
der 2013 förevisades produkten i byggprogrammet 
Äntigen Hemma. Mer information om produkten 
och konceptet hittar du på: 
www.tahandomditthus.se

www.tahandomditthus.se
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försäljningsstrategi övriga produkter 
SolTech tillämpar en fyrdelad och fasad strategi:

1.  Direktförsäljning till egna kunder som genere-
rats genom allmän och kundspecifik PR i kom-
bination med indirekta kanaler.

2.  Försäljningsagenter som är branschrelaterade 
– tillverkare, installatörer och försäljare av vär-
mepumpar och andra former av energieffekti-
viseringslösningar, luftkonditioneringsaggregat, 
takläggare och fastighetsmäklare.

3.  Strategiska samarbetspartners – all form av 
kommunal byggnation och renovering, små-
husbyggare och byggföretag som uppför större 
fastigheter, industriella, kommersiella samt andra 
former av bostadsprojekt, arkitekter samt leve-
rantörer av tak och väggtäckningsmaterial.

4.  Exklusiva avtal och/eller JV (joint venture) för 
specifika och högvolymmarknader där samar-
betspartners med lokal närvaro har stor inverkan 
på tillväxttakten och produktens allmänna ac-
ceptans i marknaden.

SolTechs marknadsförings och försäljningsinsatser, 
blir i kraft av Bolagets samarbetspartners allt mer in-
ternationella. Detta gagnar enligt SolTech den egna 
planen då berörda partners är starka och har egna 
lokala försäljningsorganisationer, och inte kräver 
att SolTech själv skall närvara med egen personal. I 
Sverige är målsättningen att i första hand verka med 
fokus på Mälardalen för att därefter expandera till 
övriga storstadsregioner och därefter till övriga de-
lar av landet. I Spanien har motsvarande prioritering 
gjorts för att därefter expandera till övriga delar av 
Spanien. Från Spanien är avsikten att expandera till 
övriga marknader kring medelhavet och från Sveri-
ge till övriga europeiska marknader och därefter till 
USA, Mellanöstern och Asien.

Samarbetet med Advanced Solar Power och Falcon 
Industrial Service, har lett till att Bolaget nu etablerar 
sig tidigare utanför Europa.
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marknaDSÖVErSikt  

gLoBaL ÖVErSikt

Den globala marknaden för förnyelsebar energi väx-
er kraftigt. EU har som mål att år 2020 skall 20 % 
av den totala energiförbrukningen inom EU komma 
från förnyelsebara energikällor. Varje medlemsstat har 
åtagit sig att uppnå denna andel förnyelsebar energi i 
sin totala energimix samt upprätta en nationell hand-
lingsplan för hur övergången till förnyelsebar energi 
för transporter, elektricitet, uppvärmning och ned-
kylning skall ske. En sådan nationell handlingsplan 
har lämnats in av samtliga 27 medlemsländer i febru-
ari 2011 (National Renewable Energy Action Plan 
NREAP) Den pågående klimatförändringen, som 
utesluter fortsatt ökat användande av fossila bränslen, 
tillsammans med brist på kommersiellt utvecklade 
produkter som till exempel vågenergiapplikationer, 
gör att mer lämpade metoder som vindkraft och so-
lenergi till stor del måste stå för att detta mål uppfylls.

Av dessa nationella handlingsplaner kan man dra 
slutsatsen att den geografiska kartan för utbredning 
av termiska solenergilösningar kommer att i viss ut-
sträckning se annorlunda ut än situationen i dagslä-
get. De fem största marknaderna inom EU kommer 
att vara Italien,Tyskland, Frankrike, Spanien och Po-
len. Österrike och Grekland, som för närvarande är 
de största marknaderna, kommer att minska i bety-
delse till 6:e respektive 7:e plats. Om hänsyn i stället 
tas till installerad effekt per invånare blir siffrorna lite 
annorlunda och Cypern hamnar i topp följt av Grek-
land, Österrike, Italien och Belgien.
Källa: ESTIF.

Detta innebär för Bolagets del att det finns stora och 
intressanta marknader i omedelbar geografisk närhet. 
På de omnämnda marknaderna finns redan centrala 
beslut att termisk solenergi skall vara en av de förny-
elsebara energikällor som man satsar på för att uppnå 
målet om 20 % förnyelsebar energi.

olika former av solenergilösningar
Det finns idag två huvudsakliga typer av solener-
gilösningar, solceller som genererar elektricitet och 
termisk solenergi som via solfångare värmer vätska 
eller luft. I det första fallet omvandlas solens strålar 
till elektricitet. Tekniken har stor potential och priset 
per watt är nu nere på sådana nivåer att det faktiskt är 

är lönsamt för kunden att nätansluta systemen, utan 
omfattande subventioner. 

Med rådande prisläge på solceller och stigande kost-
nader för elektricitet, kommer tekniken väl till pass 
inom många olika områden, från installation på alla 
former av fastigheter, stora som små till olika lågener-
giapplikationer som trädgårdsbelysning, miniräknare, 
mobiltelefoner och liknande samt som stöd för drift 
av t.ex. en värmepump i syfte att uppnå energineu-
trala totallösningar. SolTechs samarbetspartner ASP, 
ligger absolut i framkant i den tekniska utvecklingen 
gällande dagens och framtidens solceller. 

I kraft av den lägre kostnaden för solceller generellt, 
har också den procentuella andelen subventioner för 
solels anläggningar, relativt den totala investerings-
kostnaden, successivt minskat såväl i Europa som i 
övriga i världen. Detta är i allra högsta grad en sund 
process eftersom tekniken på sikt måste vara lön-
sam för en användare utan subventioner. Först under 
dessa omständigheter kan riktigt stark expansion och 
tillväxt uppnås. SolTechs CdTe solceller är redan i 
dagsläget lönsamma för kunden utan bidrag, även i 
marknader med mindre andel sol och låga energi-
priser som t.ex. Sverige. I Spanien har myndighe-
terna t.ex. minskat tidigare gällande ”feed in tariffs” 
för Sol-El och har för avsikt att ytterligare begränsa 
dessa. I stället satsar man nu i större omfattning på 
termisk solenergi som är betydligt effektivare och 
mer anpassad till konsumenternas behov. Termisk so-
lenergi innebär att man värmer en vätska, gas eller 
luft via en kollektor som absorberar solens energi 
och överför denna till det medium som skall vär-
mas upp. Denna typ av solfångare är oftast monterade 
på en fastighets tak. Tekniken har funnits i många år 
och världsmarknaden växer med ca 20-30 % per år. I 
Sydeuropa är såväl spridning som tillväxt stor, med-
an termisk solenergi i Norden hittills mest använts 
för att värma tappvarmvatten och utomhuspooler på 
sommaren. Traditionellt har termisk solenergi i Nor-
den varit för dyr utan subventioner i relation till vad 
den genererat, för att vara ett realistiskt alternativ som 
en del i en fastighets totala energisystem.

Till skillnad från traditionella solfångare som instal-
leras på en redan befintlig yta utgör SolTechs system 
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själva taket eller väggen och blir därmed det yttre kli-
matskyddet samtidigt som det fungerar som en sol-
fångare. Solfångarlösningen utgör en tilläggskostnad 
vid jämförelse med ett vanligt tak, och blir på detta 
sätt också mycket intressant för kunden, Tidigare tak- 
eller väggbeklädnad ersätts helt enkelt med SolTechs 
glaspannor eller väggelement. Denna lösning blir 
mer estetiskt tilltalande i och med att man slipper de 
traditionella ”solfångarlådorna” på taket. Samtidigt 
utgör takpannorna ett effektivt mekaniskt skydd för 
tilläggsprodukter som t.ex. solceller. 

Värmepumpar 
Värmepumpar bygger på principen att gas som 
trycks ihop (komprimeras) blir varm och gas som ut-
vidgas (expanderar) blir kall. Värmepumpen utnyttjar 
värmeenergin i luft, vatten, berg eller mark för att 
tillföra värme till husets ordinarie värmesystem eller 
direkt in i inomhusluften via fläktsystem.

Sverige har tidigt anammat tekniken med värme-
pump och många hushåll har gjort investeringen för 
att få ned uppvärmningskostnaderna. Bara under de 
senaste 10 åren har hälften av Sveriges villaägare skaf-
fat någon form av värmepump. Framförallt har för-
säljningen av bergvärmepumpar, luft luftvärmepum-
par och stora värmepumpar för flerbostadshus ökat 
under senare tid. Det totala värdet av den svenska 
värmepumpsbranschen beräknades under 2010 upp-
gå till drygt 9 miljarder kronor, en ökning med 10 % 
jämfört med året innan och branschen bedömer att 
tillväxten kommer att vara fortsatt god.
Källa: SVEP

I Europa har Sverige tillsammans med Finland den i 
särklass högsta penetrationen av värmepumpar. Län-
der som t.ex. Tyskland har en betydligt lägre frekvens 
av värmepumpar. Som jämförelse kan nämnas att i 
Sverige står värmepumpar för cirka 90 % av uppvärm-
ning och varmvattenproduktion i nybyggda småhus. 
I Tyskland, som är en mycket stor marknad, är endast 
5 % av alla nybyggda småhus utrustade med värme-
pump. Den europeiska marknaden för värmepumpar 
har vuxit från 242 000 installerade enheter under 
2006 till omkring 490 000 enheter 2010. Europa-
marknaden förväntas fortsätta växa med omkring 14 
% per år de närmaste åren. I antal räknat är det USA 
som har flest installerade bergvärmepumpar i värl-
den men räknat per invånare ligger man långt efter 
t.ex. Sverige. Bergvärmepumpar anses ha en växande 
marknad i USA, dock är tillväxten lägre än i Sverige 
och styrs av politiska beslut och federala incitament.  
Källa: EHPA

Kina är en annan intressant marknad. En produkt 
som har haft stark tillväxt är en varmvattenberedare 
med integrerad värmepump, inte alls olik en traditio-
nell värmepump som kopplas via ackumulatortank, 
enkelt utryckt, en luft/vattenvärmepump. Mer än 
500 000 dylika enheter antas ha sålts i Kina under 
2010 och den årliga tillväxten inom segmentet be-
räknas till mellan 150 % och 200 %, enligt Henan 
Business Report. Lokala bedömare tror att mark-
naden för vattenvärmepumps värmare av detta slag, 
fortfarande har betydande utrymme för expansion. 
Enligt NewEnergy.com´s prognos kommer markna-
den att växa till mellan fem och tio gånger nuvarande 
storlek. 

Kina, USA och övriga tillväxtmarknader i Asien re-
presenterar således mycket stor framtida tillväxtpo-
tential inom värmepumpssegmentet.

takpannor 
SolTechs takpanna i glas är kompatibel med Benders 
”Palema”, har samma kurvatur och kan integreras 
med samtliga ”Palema” takprodukter ur Benders sor-
timent samt övriga betongpannor med samma mått 
och storlek från andra tillverkare.

Enligt Benders ligger deras takpannor i betong idag 
på sex hus av tio i Sverige och under de 50 år som 
tillverkningen pågått har över 1 miljard pannor pro-
ducerats.

På den internationella scenen vidhåller Kinas Statis-
tiska Institution att Kina behöver cirka 150 miljarder 
takpannor för att tillfredställa behovet i den kom-
mande femårsplanen, vilket innebär 120 takpannor 
per invånare.

Periodiska Bulletinen för bostadsoch urbanforskning 
och landsbygdsutveckling anger att myndigheter på 
alla nivåer bör främja tillämpningar av lätta, hållfasta 
och gröna byggmaterial. Man räknar med en årlig 
tillväxt om 5 % ~ 10 % under de närmaste 20 åren.

Den globala marknadstillväxten för taktäckningsma-
terial beräknas vara 3,1 % årligen till och med 2014 
och beräknas då omfatta 11,1 miljarder kvadratme-
ter. År 2009 omfattade marknaden 9,5 miljarder kva-
dratmeter och fördelade sig enligt följande; Asien/ 
Pacific 43 %, Nordamerika 27 %,Västra Europa 11 % 
och övriga regioner 19 % .

Marknadstillväxten i pengar beräknas dock till 4,5 % 
årligen, (jmf 3,1 % ovan) tillföljd av successivt stigan-
de priser på material, och kommer att drivas av ett 
accelererat bostadsbyggande i främst USA, Japan och 
i Europa. Kina beräknas dock ensamt svara för cirka
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35 % av samtligt behov till och med 2014 och beräk-
nas därigenom som världens största marknad för tak-
produkter. Stark tillväxt beräknas också ske i Turkiet, 
Indien, Ungern, Nigeria och Pakistan. Marknaden i 
forna Östeuropa är också att betrakta som tillväxtre-
gion med många byggnader och tak som är i behov 
av renovering.

Även Spanien är att betrakta som en tillväxtmarknad, 
jämförbar med de i utvecklingsländerna, tillföljd av 

att byggandet där varit mycket lågt under en serie av 
år men beräknas ta fart på sikt.

Den globala försäljningen kommer att domineras av 
asfaltmattor och takpanneprodukter, vilka tillsam-
mans kommer att svara för över 70 % av samtligt 
behov räknat i kvadratmeter material. Segmentet be-
tongpannor beräknas växa starkast till och med 2014, 
till följd av en växande byggnadsindustri i främst Asi-
en.
Källa:The Freedonia Group

BoLagEtS mÅLgrUPPEr

Målgrupperna för Bolagets produkter illustreras i fi-
guren nedan. Generellt sett utgör i princip alla fastig-
heter med behov av elektricitet och uppvärmning i 
någon form, antingen fastighetens uppvärmning eller 
uppvärmning av tappvatten eller poolvatten, en mål-
grupp för Bolaget. Exempel på kunder inom grup-
pen är privata småhusägare, småhusfabrikanter, min-
dre eller större fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, 
byggföretag, kommuner och företag.

En annan målgrupp är marknaden för s.k. yttre skal-
skydd, d.v.s. alla nybyggda fastigheter där man står 
inför valet av takbeläggning, fastigheter där man står 
i begrepp att av någon anledning byta takbeläggning 
samt tillverkare och leverantörer av taktäckningsma-
terial.

De geografiska marknaderna är olika intressanta be-
roende på t.ex. klimatzon, praktisk närhet, landets/ 
områdets övriga energikällor och politisk agenda i 
aktuellt land. Som ovan beskrivits utgör Spanien,

Tyskland, Frankrike, Grekland och Skandinavien för 
närvarande Bolagets primära geografiska marknader. 
Bolaget räknar med att samarbetet med Advanced 

Solar Power, och Falcon Industrial GmbH, också 
kommer att innebära ökad marknadsnärvaro i mer 
avlägsna marknader som Kina, Mellanöstern och vis-
sa övriga asiatiska marknader.

Samarbetet med Euronom AB, Mitsubishi Electric 
och övriga värmepumpstillverkare, beräknas medföra 
att marknaden för Bolaget vidgas till att även omfat-
ta produktgruppen värmepumpar som då utgör ett 
mycket viktigt marknadssegment för Bolaget.

SolTech kommer därigenom att verka på Euronoms, 
Mitsubishi Electrics, övriga tillverkares samt egna 
marknader och erbjuda värmepumpslösningar som 
en del i sin totala leverans.

Slutligen utgör marknaden för termiska och elpro-
ducerande energilösningar en målgrupp. I denna 
grupp återfinns kundgrupper som av någon anled-
ning specifikt söker efter energilösningar som inne-
bär att solenergi skall användas. Anledningarna kan 
vara av etisk karaktär, t.ex. miljöskäl, finansiella om 
t.ex. subventioner utgår för denna typ av investe-
ringar, eller politiska om kunden t.ex. vill profilera 
sig som en miljövänlig kommun eller liknande. Med 
denna gruppering kan SolTechs marknader illustre-
ras enligt figuren till vänster:

I vart och ett av fälten återfinns således en marknad/ kund-
grupp. En kund kan givetvis återfinnas i flera av fälten och ju fler 
överlappningar, desto mer intressant är kunden att bearbeta. 
Således utgör en kund som befinner sig i ett land med uttalad 
målsättning att satsa på termisk och/eller elproducerande sole-
nergi och som samtidigt har en fastighet med uppvärmnings-
behov samt står i begrepp att välja takbeläggning, den mest 
intressanta kunden.



30

fÖrEtagSHiStorik oCH tiLLfÖrDa mEDEL 

företagsfakta
Firmanamn: SolTech Energy Sweden AB

Säte: Stockholms län, Stockholm

Land: Sverige

Organisationsnummer: 556709-9436

Bolagsbildning: 2006-08-30

Juridisk form: Publikt aktiebolag

Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagsla-
gen

Adress: Mekanikervägen 12, 146 33 Tullinge

Webb: www.soltechenergy.com

Bakgrund
SolTech System har sin grund i KTH forskaren Pe-
ter Kjaerboe och innovatören Arne Mobergs mång-
åriga forskning (1999) och patenterade uppfinning 
– Swedish Solar Thermal Light Absorption Techno-
logy, eller Ljusabsorbatorn. Under åren 1999-2005 
bedrevs omfattande utveckling och tester med syste-
met för att verifiera funktion och verkningsgrad, bl. a 
tillsammans med KTH. Inledande kommersialisering 
bedrevs i T.E.M.E.F. Energiboden AB som bildades 
år 2000 och ett första svenskt patent erhölls 2002. Fi-
nansiellt stöd för att vidareutveckla metoden erhölls 
från Energimyndigheten, Almi och SIC (Svenskt 
Innovationscentrum).

2006
Ett nytt bolag, e-Roof AB bildas i syfte att kommer-
sialisera teknologin.

2007
e-Roof AB förvärvas av EIG Venture Capital Ltd. 
Bolaget namnändras till SolTech Energy Sweden AB 
och kapitaliseras. Ett första pilotprojekt, daghemmet 
SIKEN i Älvsjö genomförs, och Bolaget etablerar sitt 
huvudkontor i Tullinge.

2008
Aktiekapitalet i SolTech Energy Sweden AB ökas till 
500 KSEK och Bolaget registreras som publikt ak-
tiebolag. Styrelsen förstärks genom val av tre externa 
ledamöter och en ny VD engageras. SolTech Energy 
Mediterraneo S.L. bildas i syfte att kommersialise-
ra tekniken i Spanien. T.E.M.E.F. Energiboden AB 
blir helägt dotterbolag till SolTech Energy Sweden 
AB genom förvärv av externt ägda aktier. Bolagets 

luftburna solenergisystem lanseras på svenska mark-
naden.

2009
Tre nyemissioner som tillför Bolaget totalt 21 976 
819 SEK före emissionskostnader genomförs, och 
cirka 600 nya aktieägare tillkommer. Utvecklings-
arbete av ny lyftburen solfångare för sommarstugor 
och fritidshus samt ett nytt vätskeburet solenergisys-
tem anpassat för spanska och svenska/skandinaviska 
marknaden inleds. Två svenska och ett spanskt patent 
(Utility Model) beviljas. SolTechs system subven-
tionsberättigat i Andalusien för nybyggnation och en 
första spansk installation erhåller 59 % av totalkostna-
den i subvention. SolTech fokuserar på referensinstal-
lationer inom villasegmentet i Sverige och nya för-
säljningsagenter engageras. Den externt tillsatta VD:n 
bedöms inte ha uppfyllt målen och entledigas. Ny 
VD och styrelseordförande utses i Bolaget.

2010
Bolaget erhåller en större order från Botkyrka kom-
mun, vilket ses som ett genombrott då den utgör 
första större kommunala installationen. Ytterligare 
försäljningsagenter engageras och nätverket byggs 
ut med fokus på kommunala och kommersiella fast-
igheter. SolTech Energy Mediterraneo S.L. erhåller 
sina första order i Spanien. SolTechs solenergisystem 
utses till årets hetaste materialnyhet på Nordbygg-
mässan i Älvsjö. Order på byggsatser för självmontage 
erhålls i Sverige. Avsevärt förbättrat halvårsresultat. 
Ny teknisk chef engageras. Nytt spanskt patent (Uti-
lity Model) beviljas. SolTechs luftburna solfångare för 
sommarstugor och fritidshus, SolTech Flex, lanseras 
på Hem & Villamässan och röner stort intresse. En 
publik nyemission riktad till allmänheten genomförs 
och tillför Bolaget SEK 7 437 500 kronor före emis-
sionskostnader. Cirka 300 nya aktieägare tillkommer. 
Uppdragsavtal tecknas med Enterprize UNLMT AB 
för att upprätta nationell lanseringsplan för SolTech 
Flex. Ett TV Team från KBS, Sydkoreas motsvarig-
het till SVT, besöker SolTech och gör ett reportage 
om Bolaget och tekniken. Det vilande dotterbola-
get T.E.M.E.F. Energiboden AB, vars verksamhet har 
överförts till moderbolaget, likvideras.

2011
SolTech i sydkoreansk TV när KBS inslag sänds. Ny 
försäljningsstrategi i Spanien implementeras och cir-
ka 30 försäljningsagenter i Andalusien ansluts. Fyra 

www.soltechenergy.com
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order på vattenburet system erhålls, bl. a. från Nacka 
Kommun för installation på Älta skola. Eget monta-
ge och installationsteam etableras. Konceptet, ”Den 
Kompletta Energileverantören” lanseras. Bolagets 
halvårsresultat är sämre än föregående år p.g.a. lägre 
försäljning. Tre nya patent beviljas, två svenska och 
att sydafrikanskt. NDA tecknas med SoloPower Inc. 
för anpassning av deras solcellsteknologi till SolTechs 
metod med takpannor i glas. Styrelseledamoten Jon-
ny Capor avgår ur styrelsen p.g.a. ändrade riktlinjer 
hos dennes arbetsgivare gällande externa styrelse-
uppdrag. Samarbetsavtal med Euronom AB gällan-
de lansering av deras värmepumpar tecknas. MOU 
med Inmaint, dotterbolag till Intracom, tecknas för 
tilltänkt kommersialisering av SolTechs produkter i 
Grekland och på Cypern.

En publik nyemission riktad till allmänheten ge-
nomförs och tillför Bolaget SEK 8 500 000 kronor 
före emissionskostnader. Cirka 100 nya aktieägare 
tillkommer. Bolaget minskar sin tekniska personal 
bemannar med till följd av att produkterna är klara. 
NDA tecknas med en sydkoreansk multinationell in-
dustrigrupp.

2012
Stefan Ölander och Ninna Engberg väljs in som nya 
styrelseledamöter. Samarbete etableras med Creden-
tia AB som också beställer ett SolTechsystem till sin 
egen kontorsfastighet samt med Mitsubishi Electric 
(Värmepumpar). Två nya säljare engageras som en del 
i expansionsplanen, när SolTech går från att vara en 
organisation inriktad på utveckling till full kommer-
sialisering.

Stort inflöde av förfrågningar under första kvartalet 
resulterar i att Bolaget är involverat i många spän-
nande projekt.

SolTech ställer ut på Nordbyggmässan i Älvsjö, In-
tersolar i Tyskland, Energikicken i Malmö och fast-
ighetsmässan i Nacka, med stort intresse som följd. 
Som ett resultat pågår förhandlingar med ett antal 
utländska och svenska partners som alla vill represen-
tera SolTech. I mars månad fattade också SolTechs 
styrelse beslut om att upphöra med handeln i Sol-
Tech-aktien på Alternativa aktiemarknaden, efter-
som handeln avgiftsbelagts i kombination med att 
marknadsföring av varje handelstillfälle, en gång per 
månad, av Alternativa sker mot samma krets av inves-
terare, med dålig handelsvolym som följd. Till dess att 
notering sker på en lista med daglig handel, kommer 
köp och sälj inledningsvis att administreras via Alter-
nativas mäklarlista

En publik nyemission riktad till allmänheten genom-
förs och tillför Bolaget 6 700 000 kronor före emis-
sionskostnader. Cirka 350 nya aktieägare tillkommer.

SolTech erhåller en order på ett termiskt SolTech-
system för solkylning genom absorption från Falcon 
Industrial Service GmbH. Systemet sedermera in-
stallerat i Ryad under åren 2013 tillsammans med en 
lokal partner.

SolTech erhåller en order från en spansk samarbets-
partner avseende ett termiskt SolTechsystem för pro-
duktion av varmvatten i ett lägenhets och huskom-
plex i södra Spanien (Dominion Beach), Installation 
av systemet inleddes i oktober 2012 och driftsattes 
under första kvartalet 2013.

SolTech lanserar SolTech Flex genom en testkam-
panj på TV4. Produkten är speciellt utvecklad för fri-
tidshus och andra utrymmen där det finns behov av 
uppvärmning och ventilation och drivs helt av solen. 
Fullskalig kommersialisering av produkten planeras 
för 2013/2014.

SolTech erhåller två order från Familjebostäder AB, 
avseende två olika solenergisystem för installation på 
två av deras fastigheter i Enskede respektive i Hökar-
ängen utanför Stockholm. Systemen driftsattes under 
våren 2013 med mycket gott resultat. 

Samarbetsavtal med Texsun AB träffas. Flera nya pa-
tent har godkänts och en ansökan lämnas in.

2013
SolTech erhåller en initial order på ett termiskt sole-
nergisystem och ett antal SolTech Flex från ett ryskt 
bolag som säljer energiprodukter.

SolTech erhåller en provorder från ett svenskt bygg-
bolag som skall uppföra ett antal lågenergihus med 
marknadens senaste teknologi under våren 2013. Sol-
Techs system kombineras här med en värmepump.

SolTech beslutar att expandera verksamheten till att 
även omfatta energieffektivisering. Ett expansivt och 
lönsamt segment som passar väl in i SolTechs gene-
rella expansionsplan.

SolTech genomför en spridningsemission. Intresset 
att teckna är stort med över 1000 personer och fö-
retag som deltar. Ägargruppen utökas med drygt 600 
nya ägare. Totalt antal ägare uppgår därefter till 2100.

SolTech deltar som utställare på Genera i Spanien, 
Nordbygg Ekoforum i Sverige samt två mindre 
mässor på hemmaplan, med stort intresse för Bola-
gets produkter som följd.

SolTech driftsätter två installationer åt Familjebostä-
der i Sverige samt en installation i Spanien, för pro-
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duktion av varmvatten och en i Mellanöstern för sol-
kylning. Familjebostäder förklarar sig mycket nöjda 
med utfallet och önskar två liknande systemlösningar 
för 2014.

SolTech Sigma för produktion av varmvatten och 
värme, förevisas i byggprogrammet Äntligen Hem-
ma som sänds i TV4 i maj månad. Äntligen Hemma 
förevisar och monterar även SolTech Flex, Bolagets 
unika produkt för underhållsvärme och ventilation 
som sänds i TV4 i oktober månad.

SolTech medverkar som utvalt företag och utställa-
re på EU Gateway programme i Korea. Möten hålls 
med ett antal koreanska företag som visat intresse för 
SolTechs teknologi/metod.

SolTech medverkar som utställare på Intersolar i 
Tyskland som är Europas största solenergimässa. In-
tresset för Bolagets produkter är stort och flera vär-
defulla kontakter med kunder och framtida samar-
betspartners knyts.

Order på fyra mindre system om totalt 670 000 kro-
nor tecknas. Tre för leverans inom Sverige och ett till 
en samarbetspartner i Tyskland.

SolTech etablerar produktions- och utvecklingssam-
arbete med fyra starka huvudpartners för tillverkning 
av SolTech Sigma, SolTech Power, SolTech Flex och 
SolTechs unika glastakpanna.

Som ett led i processen att lista SolTechs aktie på 
Nasdaq/OMX, First North (FN), fattas beslut på års-
stämman i juni månad, om sammanläggning av aktier 
(split), betydande att 10 gamla aktier blir 1 ny aktie.

Stefan Ölander väljs till ny ordförande i SolTech. 
Närmare presentation av Stefan finns på www.solte-
chenergy.com under fliken ”om oss” och vidare till 
styrelse. Ulf Telander som tidigare var ordförande i 
Bolaget kvarstår som ledamot i styrelsen.

SolTech erhåller den exklusiva rätten att sälja CdTe, 
tunnfilmssolceller i Sverige, Norge, Danmark och 
Finland från en av två tillverkare av denna typ av sol-
celler i världen. Kombinationen av högre effektivitet 
i diffust ljus, hög verkningsgrad och lägre känslig-
het för höga temperaturer gör att tunnfilmssolceller 
producerar fler kWh per år och installerad watt, vid 
jämförelse med kristallina kiselceller.

SolTech erhåller en order motsvarande 9,6 MSEK. 
Kunden hamnar olyckligtvis i likviditetsproblem och 
fullföljer en mindre del av avtalet. SolTech har varor-
na kvar eftersom dessa levereras mot förskottsbetal-
ning, men redovisar en lägre försäljning och större 
kapitalbindning i lager för perioden, varför styrelsen, 
beslutar att skjuta upp oktober månads planerade 

listning av SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First 
North till 2014, då Bolaget har hunnit bygga en lö-
pande försäljning som kompenserar för detta.

SolTech engagerar tre provisionsagenter för att bear-
beta den svenska marknaden inom segmenten stat/
kommun/landsting, kommersiella fastighetsägare 
och förvaltare samt bönder. Strategin faller väl ut 
med en gedigen offert och ”prospekt” pipeline för 
2014 som resultat.

SolTech erhåller en order på en testinstallation av 
ett kombinerat SolTech Sigma och SolTech Power 
system från Ryska Järnvägen, för installation på en 
järnvägsstation i Kaliningrad. Ryska Järnvägsbolaget 
är en av Europas största arbetsgivare med cirka 1 mil-
jon anställda och flera tusen stationshus i sitt nätverk.

SolTech förevisar efter inbjudan från Ryska Järnvä-
gen, sina produkter i järnvägens monter på ”Inter-
national Conference and Exhibition on Energy Ef-
ficiency and Conservation ENES 2013” som hölls 
i Moskva i november månad. Intresset för Bolagets 
produkter är stort och flera nya intressanta kontakter 
knyts. 

SolTech har en diger offert och prospektlogg och står 
väl rustade inför 2014. 

tillförda medel och resurser
Totalt beräknas under åren 1999-2006 cirka 20 000 
timmar i obetalt arbete ha utförts, vilket kan sägas 
motsvara en investering om cirka 30 miljoner kro-
nor. Härtill investerades under perioden också 1,5 
miljoner kronor i kapital. Pengarna tillfördes i form 
av bidrag av ALMI, Svenskt Innovationscentrum och 
Energimyndigheten. EIG Venture Capital Ltd (EVC) 
inkom som huvudägare år 2007.

Sedan dess har ytterligare cirka 64 miljoner kronor 
investerats, av vilka ca 17 miljoner kronor tillförts 
från huvudägaren. Medlen har brukats för teknisk 
utveckling och i syfte att positionera Bolaget och 
produkten för bred kommersiell lansering.

I samband med bolagsbildningen 2006 beslutades 
som en del i den långsiktiga kommersialiserings- och 
”exit”-planen, att söka notera Bolaget på Stock-
holmsbörsen. Som ett led i denna strategi genomför-
des under 2007 split vid två olika tillfällen, syftande 
till att erhålla rimliga framtida handelsposter. Huvud-
ägaren EIG Venture Capital Ltd (EVC) placerade som 
ett ytterligare led i denna strategi ut en viss mängd 
aktier i sitt eget nätverk, varmed antalet aktieägare i 
Bolaget ökade markant – därmed också det allmänna 
intresset för Bolaget. Under 2008 genomfördes en 
nyemission som ett led i bolagsstämmans beslut att 

www.soltechenergy.com
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registrera Bolaget som publikt. Nyemissionen teck-
nades av huvudägaren EVC till kvotvärdet då denna 
avsåg ökning av aktiekapitalet mot bindande löfte 
gentemot övriga aktieägare att EVC efter genomförd 

nyemission och utan vederlag kompenserade dessa så 
att de innehade samma proportionella ägande som 
dessförinnan.

konkUrrEntEr 
Det finns idag ingen leverantör som erbjuder en lik-
nande lösning som SolTech.

Bolagets taktäckningssystem kan dels jämföras med 
traditionella solfångare av typen plana eller s.k. va-
kuumrör solfångare men även med traditionella tak-
pannor av betong eller tegel. Tillverkare av dessa pro-
dukter kan därmed sägas utgöra konkurrenter inom 
respektive segment. Jämförelsen blir dock inte helt 
relevant då Bolagets produkter uppfyller två funk-
tioner i en, något som ingen annan tillverkare kan 
erbjuda.

Bolagets traditionella CdTe paneler för produktion 
av elektricitet och för montage på samtliga tak och 
ytor där det inte lämpar sig att installera en lösning 
med takpannor, står förvisso i direkt konkurrens med 
andra liknande paneler, men skiljer sig markant efter-
som dessa är både effektivare över året per installerad 
watt, cirka 5-10 %, vid jämförelse med traditionella 
kiselbaserade paneler samtidigt som dessa är tillver-
kade i ett annat material och är inte belagda med 
strafftullar. 

SolTech saluför även värmepumpar och erbjuder 
dessa som en del i sin systemlösning, men profilerar 
då hela lösningen (systemet) som energineutralt. Vär-
mepumpar saluförs av många andra tillverkare och 
leverantörer, här föreligger direkt konkurrens. Dock 
finns inga konkurrenter som erbjuder SolTechs 
unika helhetslösning där SolTechs solenergisystem 
kombineras med just värmepumpsteknologi för att 
optimera drift och ekonomi för kunden. Konfigura-
tionen med solceller för att få värmepumpen energi-
neutral med hjälp av solenergi gör SolTechs lösning 
än mer unik.

Vad gäller SolTech Flex finns konkurrenter på mark-
naden som saluför produkter med liknande koncept. 
SolTech Flex metod att värma upp kall inomhusluft 
via solen för att därefter återföra samma luft i fastig-
heten är dock unik, liksom att produkten är helt por-
tabel och enkelt kan demonteras när den inte behövs.
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PatEnt oCH immatEriELLa rÄttigHEtEr
SolTech lägger stor vikt vid löpande grundforskning 
inom solenergiområdet, produktförbättringar och 
allmän teknisk utveckling. Bolaget har en väl defi-
nierad och genomarbetad patent och immaterial-
rättsstrategi som innefattar allt från varumärken till 
mönsterskydd samt hur Bolaget allmänt förhåller sig 
till och förvaltar immateriella rättigheter.

SolTech innehar i dag 10 beviljade patent, fem svens-
ka och två spanska (Utility Models), ett Amerikanskt, 
ett Mexikanskt, ett Sydafrikanskt och ett Kinesiskt . 
Dessutom finns ytterligare fem inlämnade patentan-
sökningar – en svensk, tre europeiska och en PCTan-
sökning (PCT = Patent Cooperation Treaty). PCT 
är en sammanslutning som möjliggör för ett bolag 
eller en privatperson att söka skydd för en innovation 
i många länder samtidigt, genom att lämna in en in-
ternationell ansökan.

Patent och övriga immaterialrättigheter syftar främst 
till att innehavaren av dessa, under skyddstiden, skall 
kunna sälja sin produkt i marknaden med bibehållen 
marginal. Utan rätt skydd riskerar en efterfrågad pro-
dukt att snabbt bli kopierad med beskuren marginal 
som följd. Då den part som kopierat produkten inte 
har burit utvecklingskostnaden kan han/hon också 
sälja produkten till ett lägre pris och fortfarande få 
en acceptabel marginal. Ett välskrivet patent med 
rätt skyddsomfång som omfattar en produkt som ef-
terfrågas i stor omfattning eller som kan komma att 
efterfrågas i stor omfattning, är därför mycket värde-
fullt.

Ett exempel på ett sådant patent är SolTechs span-
ska Utility Model. Patentet godkändes i mars månad 
2009 och ger SolTech ensamrätten att under 10 år 
använda hela eller delar av en byggnads vägg eller 
tak (”yttre skal”) som solfångare. Detta oavsett vil-
ken teknologi som SolTech väljer att bruka därunder 
– luft- och/eller vattenburen eller för att generera 
elektricitet. Den bygglag som godkändes i Spanien 

2007 och som föreskriver användandet av en för-
nyelsebar energikälla vid all form av bygglovspliktig 
byggnation, i kombination med nuvarande system 
för kundsubventioner, gör att SolTechs position är 
mycket stark. SolTechs system är idag dessutom sub-
ventionsberättigat i Andalusien vid ny- och ombygg-
nation. Härigenom öppnar sig också andra kommer-
siella möjligheter för Bolaget att exploatera sin posi-
tion snabbt genom olika former av samarbeten med 
stora företag på marknaden.

SolTech samarbetar i patent och övriga immaterial-
rättsfrågor med Zacco som är en av Europas ledande 
byråer inom området.

En viktig del i hela den strategiska processen avse-
ende såväl teknisk utveckling som patent och övrig 
immaterialrätt är avtalssituationen i Bolaget. I alla 
utvecklingsprocesser förekommer oftast avtal med 
externa samarbetspartners som ingår som en del i ett 
projekt eller i en process. Att förbehålla sig upphovs-
rätten till sin egen basteknologi och kommande för-
bättringar och/eller metoder i komplement med en 
tät sekretess som inte utgör ett framtida patenthinder 
för nya applikationer och tillkommande metoder, är 
central. En professionellt bedriven verksamhet inom 
dessa områden består av en helhet som omfattas 
av såväl patent och/eller mönsterskydd samt övrig 
immaterialrätt i kombination med rätt produktut-
vecklingsstrategi och en tät och väl administrerad 
avtalsportfölj.

SolTech lägger stor omsorg och noggrannhet i denna 
process och anser att man i hög grad uppfyller kraven 
som ställs för en professionellt bedriven immaterial-
rättsstrategi.
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StYrELSE oCH BoLagSStYrning

Stefan Ölander, ordförande 
Stefan Ölander (f. 1964) har en 
bakgrund som kommunika-
tionsdirektör inom SEB- och 
Kinnevikkoncernen. Stefan är 
också grundare av Rewir, Sve-
riges ledande varumärkesbyrå 
som han sålde 2006 till Intel-
lecta-koncernen som är listat 
på Stockholmsbörsen.

Stefan verkade till och med hösten 2010 som sty-
relseordförande i sex av Intellectas konsultföretag 
i Sverige och Danmark. Stefan är sedan i oktober 
2011 också styrelseledamot i Zacco, ett ledande kon-
sultföretag inom immaterialrätt i Europa som bistår 
företag och organisationer med teknisk, juridisk och 
strategisk rådgivning samt vid förhandlingar, konflik-
ter och i rättsprocesser. Zacco har ca 400 medarbe-
tare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Holland 
och Tyskland och omsätter årligen cirka 700 miljoner 
kronor.

Stefans specialitet är försäljning samt varumärkes och 
bolagsbyggande. Indirekt ägare till 1 048 600 aktier i 
SolTech genom bolag, Stekakaka AB.

Ulf telander, ledamot 
Ulf Telander (f. 1943) är boen-
de på Costa del Sol i Spanien 
sedan 1972. Grundare av TEL-
AC Construction Group, en 
ledande aktör inom bygg och 
fastigheter i södra Spanien un-
der 70 och 80-talet. Ulf Telan-
der är i dag en eftertraktad råd-
givare inom större fastighets-

transaktioner i Spanien.

Ulf är grundare av Equity Investors Group (EIG) 
som primärt investerar i unga teknikföretag. Ulf in-
stallerade sin första fullskaliga solenergilösning i sin 
egen bostad redan 1981.

Indirekt ägare till 1 000 000 aktier i SolTech genom 
bolag samt till ytterligare 3 303 413 genom delägt 
bolag, EIG Venture Capital Ltd.

göran Starkebo, ledamot 
Göran Starkebo (f. 1965) är 
partner på Carat Advokatbyrå, 
en nischaktör specialiserad 
inom immaterialrätt och af-
färsjuridik.

Tidigare partner på Nihlmark 
& Zacharoff Advokatbyrå och 
specialiserad inom immateri-
alrätt och affärsjuridik. Innan 

dess verksam inom Albihns Patentbyrå och ansvarig 
för avdelningen för immateriella rättigheter (IP) och 
efterfrågad patentjurist inom området immateriella 
rättigheter.

Domare vid Svea Hovrätt och med ett förflutet inom 
Finansdepartementet där han arbetade med lagför-
slag. Vid sidan av sin roll inom Carat Advokatbyrå 
också en efterfrågad rådgivare inom förvärvstransak-
tioner.

Direkt ägare till 14 286 aktier i SolTech.

ninna Engberg, ledamot 
Ninna Engberg (f. 1962) är VD 
för Stockholm Globe Arenas. 
Ninna har lång och gedigen 
erfarenhet inom media indu-
strin med ett antal chefsbefatt-
ningar inom TV4, SVT, DN, 
RTL och MTG radio på sin 
meritlista.

Ninna var också drivande i sä-
kerställandet av ishockey VM i 

Stockholm 2012, 2013, är styrelseledamot i Svenska 
Ishockeyförbudet och har tidigare även verkat som 
styrelseledamot inom bandyförbundet.

Direkt ägare till 26 785 aktier i SolTech. Ninna kom-
mer med sin gedigna erfarenhet och stora nätverk, 
att bidra mycket till Bolagets marknadsförings och 
mediastrategi.
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frederic telander, ledamot och VD 
Frederic Telander (f 1964) är 
partner i EIG Venture Capital 
Ltd, ett investmentbolag som 
fokuserar på investeringar i ti-
diga skeden inom området en-
ergieffektivisering och clean 
tech.

Tidigare VD i Gas Turbine Ef-
ficiency plc. (GTE). Struktu-

rerade och kapitaliserade bolaget, rekryterade nyck-
elpersoner till bolaget samt förhandlade fram avtal 
med kunder såsom Rolls Royce, Siemens, Pratt & 
Whitney, Statoil etc. Tidigare vice ordförande i GTE 
Plc och ledande i noteringsprocessen av bolaget på 
Londonbörsens AIM-lista.

Sedan 2009 VD för SolTech Energy Sweden AB och 
Direkt ägare till 1 491 846 aktier i Bolaget samt in-
direkt ägare till 3 303 413 aktier genom det delägda 
bolaget, EIG Venture Capital Ltd.

revisor 
Bolagets revisor är Ulf Westin, auktoriserad revisor 
FAR och anställd av ÖhrlingsPricewaterhouseCoo-
pers AB, med placering i Kista, norr om Stockholm. 
Han informeras löpande om Bolagets verksamhet 
och lämnar synpunkter och rekommendationer till 
Bolagets styrelse och ledning.

Bolagsstyrning 
SolTech är ett svenskt publikt aktiebolag och Bolaget 
följer Aktiebolagslagens regler (2005:551) samt öv-
riga tillämpliga lagar och förordningar i Stockholm, 
Sverige där Bolaget har sitt säte. Bolaget omfattas 
inte av kraven på Svensk kod för bolagsstyrning och 
har ännu inte införlivat denna kod som stöd för Bo-
lagets styrning.

Aktieägarnas rätt att besluta i SolTechs angelägen-
heter utövas vid bolagsstämman, som är aktiebolagets 
högst beslutande organ. Årsstämman äger vanligen 
rum i juni månad i Tullinge i södra Stockholm.

Bolagsstämman fastställer bolagsordningen och utser 
årligen styrelsens ledamöter och styrelsens ordföran-
de, väljer revisor, beslutar om fastställande av moder-
bolagets respektive koncernens resultaträkning och 
balansräkning, beslutar om disposition beträffan-
de Bolagets vinst eller förlust och beslutar i frågan 
om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande 
direktören samt fattar beslut om styrelse- och revi-
sorsarvoden m.m. Årsstämmans ärenden, regler för 
kallelse m.m. regleras i Bolagsordningen vilken finns 
återgiven i sin helhet på sidan 43. 

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och för-
valtning och tillsätter eller avsätter den verkställan-
de direktören. Styrelsen fastställer årligen en skrift-
lig arbetsordning för sitt arbete, kombinerat med en 
VD-instruktion för fördelning av arbetet mellan sty-
relsen och den verkställande direktören. Frågor som 
rör ersättningar eller revision beslutas direkt av Bo-
lagets styrelse. Samtliga ledamöter i styrelsen är valda 
till nästkommande ordinarie årsstämma. Varje enskild 
styrelsemedlem äger rätt att när som helst frånträda 
sitt uppdrag.

Ersättningar 
Arvoden till styrelsens medlemmar beslutas av bo-
lagsstämman. Det finns ingen kommitté för ersätt-
ningsfrågor till styrelse och revisorer. Styrelsens leda-
möter erhåller enligt senaste stämmobeslut ett basbe-
lopp i ersättning intill nästa ordinarie årsstämma och 
styrelsens ordförande erhåller två basbelopp. 

VD erhåller lön med 100 000 kronor per månad 
samt 30 000 per månad i pensionsavsättning. Inget 
styrelsearvode utgår till VD. Det finns inga avtal om 
avgångsvederlag, vare sig i form av lön eller pension. 
Detta gäller även övriga ledande befattningshavare, 
där endast normal uppsägningslön om maximalt 6 
månader tillämpas. Något sådant avtal finns inte hel-
ler för någon medlem i styrelsen.

Det finns inte något avsatt eller upplupet belopp för 
pensioner eller liknande för personer som frånträtt 
sin tjänst.

transaktioner med närstående
Styrelsens ordförande, Stefan Ölander, har tillhan-
dahållit ett kortfristigt lån om 1,5 Mkr. Lånet löper 
med en årlig ränta om 10 %.

Särskilda överenskommelser 
Det har inte förekommit särskilda överenskommel-
ser med större aktieägare, kunder, leverantörer, eller 
andra parter som på något sätt påverkat val av styrel-
seledamöter eller tillsättande av VD eller andra be-
fattningshavare.

aktieinlåsning 
Det finns inga avtal som begränsar någon aktieägares 
möjlighet att sälja eller på annat sätt överlåta aktier 
under viss tid.

intressekonflikter 
Det föreligger inga intressekonflikter mellan någon 
styrelsemedlem, ledande befattningshavare och Bo-
laget.
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finanSiELL ÖVErSikt
Nedanstående finansiella information är ett samman-
drag från SolTechs årsredovisning för 2011 och 2012 
samt preliminära siffror för 2013, vilka dock har inte 
varit föremål för revision av Bolagets revisor. Årsre-
dovisningarna för 2011 och 2012 är granskade och 
reviderade av Bolagets revisor. 

Från och med årsredovisningen för 2012 har Bolaget 
beslutat att frångå tidigare princip om upprättande 
av koncernredovisning. Syftet har varit att avveckla 
det spanska dotterbolaget och administrera all verk-
samhet från Sverige och därmed spara administrativa 
kostnader. 

resultaträkningar

Belopp i SEK 2013 2012 2011
Nettoomsättning 3 271 645 1 697 462 3 071 289

Förändring pågående arbeten 549 200

Summa intäkter 3 820 845 1 697 462 3 071 289

Rörelsens kostnader
Råvaror förnödenheter och handelsvaror -2 524 477 -876 421 -2 532 430

Övriga externa kostnader -4 583 971 -3 789 425 -3 217 206

Personalkostnader -4 315 257 -4 274 407 -4 399 813

Avskrivning av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar -897 211 -953 600 -815 791

Rörelseresultat -8 500 071 -8 196 391 -7 893 951
Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag -725 930 -3 457 637

Ränteintäkter och liknande resultatposter 808 11 366 15 653

Räntekostnader och liknande resultatposter -78 155 -138 579 -173 422

Resultat efter finansiella poster -8 577 418 -9 049 534 -11 509 357

Årets resultat -8 577 418 -9 049 534 -11 509 357
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Balansräkningar

Belopp i SEK 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader 116 005 484 525 918 813

Patent, varumärken samt liknande rättigheter 329 512 621 093 858 657

Summa immateriella anläggningstillgångar 445 517 1 105 618 1 777 470
Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 93 283 93 345 211 955

Summa materiella anläggningstillgångar 93 283 93 345 211 955

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 68 689 400 000 400 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 68 689 400 000 400 000

Summa anläggningstillgångar 607 489 1 598 963 2 389 425

Omsättningstillgångar
Varulager

Råvaror och förnödenheter 5 231 986 720 181 951 004

Summa varulager 5 231 986 720 181 951 004

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 326 951 1 318 508 95 573

Övriga fordringar 186 782 71 838 331 385

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 242 018 250 369 286 387

Summa kortfristiga fordringar 755 751 1 640 715 713 345

Kassa och bank 234 277 549 246 3 602 144

Summa omsättningstillgångar 6 222 014 2 910 142 5 266 493

Summa tillgångar 6 829 503 4 509 105 7 655 918

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 830 451 759 900 711 695 

Summa bundet eget kapital 830 451 759 900 711 695 

Fritt eget kapital

Överkursfond 9 531 469 8 962 471 15 867 043 

Årets resultat -8 577 418 -9 049 534 -11 509 357 

Summa fritt eget kapital 954 051 -87 063 4 357 686 

Summa eget kapital 1 784 502 672 837 5 069 381 
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Avsättningar

Avsatt för pensioner 90 000 0 0 

Summa avsättningar 90 000 0 0 
Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 1 004 473 544 547 0 

Summa långfristiga skulder 1 004 473 544 547 0 
Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 406 600 0 0 

Leverantörsskulder 1 020 092 937 584 961 277 

Aktuella skatteskulder 21 834 

Pågående arbeten 0 549 200 0 

Kortfristiga lån 1 500 000 0 0 

Övriga skulder 268 905 1 298 695 1 845 972 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 733 097 506 242 779 288 

Summa kortfristiga skulder 3 950 528 3 291 721 3 586 537 

Summa eget kapital och skulder 6 829 503 4 509 105 8 655 918 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter

Pantförskrivet bankkonto 50 000 50 000 50 000

Företagsinteckningar 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Ansvarsförbindelser

Garantiförbindelser 0 400 000 0
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kassaflödesanalys

Belopp i kronor 2013 2012 2011

Löpande verksamhet

Resultat efter finansiella poster -8 577 418 -9 049 534 -11 509 357

+Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 897 211 953 600 3 220 161

Avsättningar, kursdifferenser mm 90 000 0 0

Förändring av rörelsekapital
Förändring varulager -4 511 805 230 822 134 079

Förändring kortfristiga fordringar 884 964 -927 370 161 353

Förändring kortfristiga skulder 658 808 -294 816 2 058 798

Kassaflöde löpande verksamhet -10 558 240 -9 087 298 -5 934 966 

Finansieringsverksamhet
Nyemission och andra ägartillskott 9 689 083 5 652 991 7 247 503

Förändring långfristiga skulder 459 926 544 547 0

Kassaflöde finansieringsverksamhet 10 149 009 6 197 538 7 247 503 

Använda medel
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -171 048 -163 138 -962 147

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -66 000 0 -71 699

Förändring koncernfordran 331 310

Kassaflöde använda medel 94 262 -163 138 -1 033 846 

Årets kassaflöde -314 969 -3 052 898 278 691
Ingående likvida medel 549 246 3 602 144 3 323 453

Utgående likvida medel 234 277 549 246 3 602 144
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ÖVriga UPPLYSningar 

tvist er och rättsliga processer 
Bolaget eller dess dotterbolag är inte part i några 
rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (in-
klusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana ären-
den som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) 
under de senaste 12 månaderna, och som nyligen haft 
eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets 
eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

Upprättande av informationsmemorandum
Detta Informationsmemorandum (IM) har upprät-
tats av Bolagets ledning och styrelse. Styrelsen har, så 
långt det är rimligt och möjligt, vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna 
i detta IM, så vitt styrelsen känner till, överensstäm-

mer med de faktiska förhållandena och att ingenting 
är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd

Viktiga avtal 
Bolaget har ett antal viktiga avtal med leverantörer, 
distributörer/agenter och samarbetspartners. Dessa 
avtal representerar möjligheter och syftar till att bi-
dra till Bolagets tillväxt samt utgör för verksamheten 
normala affärsavtal. Inga avtal är av sådan karaktär att 
de begränsar eller på något sätt hindrar Bolaget i sin 
verksamhet i händelse av att dessa skulle sägas upp av 
endera Bolaget eller motparten. Det finns inget avtal 
med företag inom koncernen som innebär att dessa 
tilldelas en rättighet eller åläggs en skyldighet som är 
av väsentlig betydelse för koncernen.

SoLtECHS aktiE

aktiekapitalets utveckling
År Händelse Ändring Aktiekapital Kurs Nya aktier Totalt antal

2006 Bolagsbildning 100 000 100 1 000 1 000

2007 Split 5000:1 100 000 4 999 000 5 000 000
2007 Split 4:1 100 000 15 000 000 20 000 000
2008 Nyemission 400 000 500 000 0,005 80 000 000 100 000 000
2009 Nyemission 30 303 530 303 1,35 6 060 608 106 060 608
2009 Nyemission 25 265 555 568 0,85 5 052 941 111 113 549
2009 Nyemission 55 882 511 450 0,85 11 176 471 122 290 020
2010 Nyemission 39 145 650 595 0,95 7 829 000 130 119 020
2011 Nyemission 61 100 711 695 0,70 12 220 000 142 339 020
2012 Nyemission 759900 0,70 9 641 000 151 980 020

2013 Nyemission 70 551 830 541 0,80 14 110 200 166 090 220

2013 Split 10:1 830 541 16 609 022

Situationen före kapitaliseringen 830 541 16 609 022

Bolagets marknadsvärde, sett till senaste nyemissions-
kurs, uppgår till 132 872 176 kronor. Erbjudandet 
i föreliggande kapitalisering är fastställd av styrelsen 
och baserar sig på aktuellt affärsläge i kombination 
med en bedömning utifrån Bolagets potential och 
framtidsutsikter.

Bolaget planerar att lista SolTechs aktie på Nasdag/
OMX, First North under hösten 2014. 

Intill dess att notering sker på en lista med daglig 
handel, bedrivs ingen officiell handel i SolTech-ak-
tien. 
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aktieägare per 2014-01-01 
Aktieägare Antal aktier Ägande %

EIG Venture Capital Ltd 3 303 413 19,90

Frederic Telander 1 491 846 8, 98

Stekakaka AB (Stefan Ölander) 1 048 600 6,31

Jan Telander 1 000 000 6, 02

Ulf Telander 1 000 000 6, 02

Peter Kjaerboe 995 000 5, 99

Arne Moberg  977 700 5, 89

Rupes Futura AB 640 785 3, 86

Övriga ägare 6 150 678 37,03

Totalt antal aktier i Bolaget 16 609 022 100,00

Totalt antal aktieägare i Bolaget uppgick vid tiden för upprättande av 
IM till 2 100 stycken.

aktiekapital 
Bolagets aktiekapital uppgick den 1 januari 2014 
till 830 541 kronor fördelat på 16 609 022 aktier, 
denominerade i svenska kronor. Varje aktie har ett 
kvotvärde om 0,05 kronor och varje aktie berättigar 
till en röst. Alla aktier äger samma rätt till andel i 
Bolagets tillgångar och vinst och till eventuellt över-
skott vid likvidation. Aktiekapitalet skall uppgå till 
mellan SEK 500 000 och SEK 2 000 000, fördelat 
på mellan 10 000 000 aktier och 40 000 000 aktier. 
Det finns inga aktieägare med aktieinnehav som har 
olika röstvärde.

Bemyndigande 
Styrelsen erhöll vid den ordinarie årsstämman den 
24 juni 2013, ett bemyndigande att fatta beslut om 
nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller 
teckningsoptioner, även med avvikelse från aktieä-
garnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till 
att gälla maximalt det antal aktier som ryms inom 
bolagsordningen. 

Utdelning och utdelningspolitik 
Eftersom SolTech fortfarande befinner sig i upp-
byggnadsfasen är det styrelsens uppfattning att någon 
utdelning inte skall ske innan uppbyggnadsfasens an-
samlade förluster har återhämtats. Bolaget har hittills 
inte lämnat någon aktieutdelning. När Bolagets fi-
nansiella situation har stabiliserats, är det styrelsens 
målsättning att föreslå en mer konkret utdelnings-
policy.

optionsprogram 
Det finns idag inga utestående optionsprogram i Bo-
laget.

aktieägaravtal och inflytande över Bolaget 
Såvitt styrelsen känner till finns i dagsläget inte några 
aktieägaravtal rörande ägandet i SolTech. Det finns 
inga avtal gällande framtida ägande eller andra avtal 
som skulle kunna påverka kontrollen över Bolaget. 
Det finns ingen bestämmelse i bolagsordningen som 
kan förhindra att kontrollen och inflytandet över Bo-
laget skulle kunna förhindras, för det fall att större 
ägarposter skulle byta ägare.

Värdepappersförvaring 
Bolaget och dess aktier är anslutna till det svenska 
elektroniska värdepapperssystemet Euroclear Sweden 
AB, tidigare VPC AB. Tidigare utfärdade aktiebrev 
har kallats in i original och utväxlats mot elektroniska 
aktier. I de fall aktiebrev i original inte har inkommit, 
har motsvarande elektroniska aktier ej tillhandahållits 
sådan ägare. Eventuell utdelning beslutas av ordinarie 
årsstämma och utbetalning ombesörjes av Euroclear 
Sweden AB.

Övrig aktierelaterad information 
Bolagets aktier har emitterats i enlighet med bestäm-
melserna i Aktiebolagslagen och ägarnas rättigheter 
avseende aktierna får endast ändras i enlighet med 
bestämmelse denna lag.
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BoLagSorDning  
1. FIRMA
Bolagets firma är SolTech Energy Sweden AB. 
Bolaget är publikt.

2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3. VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av alter-
nativa och förnyelsebara energikällor, system för tillvara-
tagande av alternativa och förnyelsebara energikällor samt 
annan därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 
000 kronor.

5. AKTIEANTAL
Antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 10 000 000 stycken 
och högst 40 000 000 stycken.

6. STYRELSE
Styrelsen består av lägst 3 och högst 10 ledamöter med 
högst 10 suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på års-
stämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

7. REVISORER
Bolaget ska välja minst 1 och högst 2 revisorer med eller 
utan revisorssuppleanter, alternativt ett registrerat revi-
sionsbolag.

8. KALLELSE
Kallelse till årsstämma skall ske genom annons i Post- och 
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse 
har skett ska annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till or-
dinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma 
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att be-
handlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor 
före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall 
utfärdas tidigast 6 veckor och senast 3 veckor före stäm-
man. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare 
dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning 
av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar 
före stämman dels göra en anmälan till Bolaget senast kl. 
12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna 
dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman.

9. ÅRSSTÄMMA
Årsstämma skall avhållas årligen inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
a.  Val av ordförande vid stämman
b.  Upprättande och godkännande av röstlängd
c.  Godkännande av dagordning
d.  Val av en eller två protokolljusterare
e.  Prövning av om stämman blivit behörigen samman-

kallad
f.  Föredragning av framlagd årsredovisning och revi-

sionsberättelse samt i förekommande fall koncernre-
dovisning och koncernrevisionsberättelse.

Beslut
(i) om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

samt i förekommande fall koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning,

(ii) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen,

(iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkstäl-
lande direktör när sådan förekommer.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesupp-
leanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorss-
uppleanter eller revisionsbolag.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i fö-
rekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller 
revisionsbolag.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

10. RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 0101 - 1231.

11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen 
är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsre-
gister enligt 4 kap. lagen (1998:1 479) om kontoföring av 
finansiella instrument eller den som är antecknad på av-
stämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämn-
da lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som 
följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning antogs på bolagsstämma den 24 juni 
2013.
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SkattEfrÅgor 
Följande är en sammanfattning av vissa svenska skat-
teregler som aktualiseras av föreliggande nyemission 
av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ). Sam-
manfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning 
och är avsedd för aktieägare som är obegränsat skatt-
skyldiga i Sverige, om inte annat anges. Denna sam-
manfattning är inte avsedd att vara uttömmande och 
omfattar inte:

• Situationer då värdepapper innehas som lagertill-
gångar i näringsverksamhet,

• Situationer då värdepapper innehas av handelsbo-
lag, investmentföretag eller investeringsfonder,

• De särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (in-
klusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och ut-
delning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då 
investeraren innehar aktier eller teckningsrätter i 
Bolaget som anses vara näringsbetingade,

• De särskilda reglerna som kan bli tillämpliga på 
innehav i bolag som tidigare varit fåmansföretag 
eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana 
aktier,

• Utländska företag som bedriver verksamhet från 
fast driftsställe i Sverige,

• Utländska företag som har varit svenska företag,

Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 
innehavare av värdepapper beror på dennes specifika 
situation. Särskilda skattekonsekvenser som inte finns 
beskrivna nedan kan aktualiseras. Varje innehavare 
av aktier och andra värdepapper bör därför rådfrå-
ga skatterådgivare beträffande de skattekonsekvenser 
som kan uppkomma med anledning av Företrädes-
emissionen för dennes del, inklusive tillämpligheten 
och effekten av utländska regler och dubbelbeskatt-
ningsavtal.

fysiska personer
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalin-
komster såsom utdelning och kapitalvinster avseende 
marknadsnoterade aktier och andra marknadsnotera-
de delägarrätter med 30 procent i inkomstslaget ka-
pital. För fysiska personer innehålls normalt prelimi-
när skatt avseende utdelning med 30 procent. Den 
preliminära skatten innehålls av Euroclear Sweden 
AB eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid 
avyttring av aktier och andra delägarrätter såsom 

teckningsrätter och teckningsoptioner beräknas nor-
malt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, 
efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och 
omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgifter).

Omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av 
samma slag och sort beräknas gemensamt med till-
lämpning av genomsnittsmetoden. Det bör noteras 
att betalda och tecknade aktier inte anses vara av sam-
ma slag och sort som de aktier vilka berättigade till 
företräde i emissionen förrän beslutet om nyemission 
registrerats. Detsamma torde gälla för de värdepapper 
som ingår i s.k. betalda tecknade aktier (BTA). För 
marknadsnoterade delägarrätter, såsom aktierna i Bo-
laget, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas 
enligt schablonmetoden till 20 procent av försälj-
ningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 
Schablonmetoden får inte tillämpas på teckningsop-
tioner och inte heller på teckningsrätter som grundats 
på tidigare innehav av aktier i Bolaget. Kapitalförlust 
på marknadsnoterade aktier och marknadsnoterade 
delägarrätter (såsom teckningsrätter och marknads-
noterade teckningsoptioner) får dras av fullt ut mot 
skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma 
år dels på aktier och dels på marknadsnoterade del-
ägarrätter (utom andelar i sådana investeringsfonder 
som innehåller endast svenska fordringsrätter, s.k. 
räntefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av ge-
nom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag 
mot övriga inkomster samma år i inkomstslaget kapi-
tal med 70 procent av förlusten. Uppkommer under-
skott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion 
mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot 
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Skattereduktion medges med 30 procent av under-
skott upp till 100 000 SEK och med 21 procent av 
återstående del. Underskottet kan inte sparas till se-
nare beskattningsår.
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Juridiska personer
Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas 
normalt för all inkomst, inklusive skattepliktig ut-
delning och kapitalvinst i inkomstslaget näringsverk-
samhet, med en statlig inkomstskatt om 26,3 pro-
cent. Preliminärskatt på utdelning innehålls inte för 
aktiebolag. Beräkningen av kapitalvinst respektive 
kapitalförlust sker i huvudsak på samma sätt som för 
fysiska personer enligt vad som angivits ovan. Avdrag 
för kapitalförlust på aktier och andra delägarrätter 
medges endast mot kapitalvinster på aktier och an-
dra delägarrätter. En kapitalförlust kan även, om vissa 
villkor är uppfyllda, kvittas mot sådana kapitalvinster 
i bolag inom samma koncern med vilka rätt att ut-
växla koncernbidrag föreligger. 

Kapitalförlust på aktier och andra delägarrätter som 
inte har kunnat utnyttjas ett visst år får sparas och 
dras av mot kapitalvinster på aktier och andra del-
ägarrätter under efterföljande beskattningsår utan 
begränsning i tiden.

kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sveri-
ge och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt 
aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skat-
tesatsen är 30 procent. Denna skattesats är dock i 
allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige 
ingått med andra länder för undvikande av dubbel-
beskattning. Kupongskatten innehålls av Euroclear 
Sweden AB vid utdelningstillfället. Om aktierna är 
förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteav-
draget. I vissa fall kan direktnedsättning ske till skat-
teavtalets skattesats redan vid skatteavdraget. I de fall 
kupongskatt innehålls med 30 procent vid utbetal-
ning till någon som har rätt att beskattas enligt en 
lägre skattesats kan återbetalning begäras hos Skatte-
verket före utgången av det femte kalenderåret efter 
utdelningen.

kapitalvinstbeskattning
Aktieägare och innehavare av teckningsoptioner och 
teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga i Sve-
rige och som inte bedriver verksamhet från fast drift-
ställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för 
kapitalvinster vid avyttring av sådana värdepapper. 
Aktieägare eller innehavare av teckningsoptioner el-
ler teckningsrätter kan dock bli föremål för beskatt-
ning i sin hemvist-stat. Enligt en särskild regel kan 
dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga 
i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid 
avyttring av vissa värdepapper, såsom aktier, teck-
ningsoptioner och teckningsrätter, om de vid något 
tillfälle under det kalenderår då avyttring skett eller 
under de föregående tio kalenderåren varit bosatta 
eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten 
av regeln är dock i flera fall begränsad genom skat-
teavtal.



46

orDLiSta oCH DEfinitionEr  

Benämning i detta IM Avser

SolTech eller Bolaget SolTech Energy Sweden AB (publ), org. nr 556709-9436 inklusive 
dotterbolaget SolTech Mediterraneo S.L. org. nr 92961820

Dotterbolaget SolTech Mediterraneo S.L. org. nr 92961820

Moderbolaget SolTech Energy Sweden AB (publ), org. nr 556709-9436

Emittenten SolTech Energy Sweden AB (publ), org. nr 556709-9436

Euroclear Euroclear Sweden AB, tidigare VPC Värdepapperscentralen AB

SEK Svenska kronor

KSEK Tusen svenska kronor

MSEK Miljoner svenska kronor

kW Kilowatt

kWh Kilowattimme, 1 kWh motsvarar ungefär den el som åtgår till att 
dammsuga i en halvtimme

MWh Megawattimme. 1 MWh motsvarar ungefär den el, som en familj på 
fyra personer använder för matlagning under ett år.

GWh Gigawattimme. I GWh motsvarar elanvändning i 40 villor under 
ett år.

TWh Terawattimme. I TWh motsvarar elförbrukningen Sverige under 1 
dygn.

NDA Non Disclosure Agreement. = Sekretessavtal
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aDrESSEr oCH rÅDgiVarE
SolTech Energy Sweden AB (publ)
Mekanikervägen 12
14633 Tullinge
Telefon: +46 (0)8 441 88 40
Fax: +46 (0)8 441 88 41
www.soltechenergy.com

kontor i Spanien
Calle Rio Tinto 21, Nave 1D

29 010 Malaga 

Telefon: +34 (649) 120 016

revisor
Ulf Westin, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Kista Science Tower
164 51 Kista
www.pwc.se

Bank 
Östgöta Enskilda Bank (Danske Bank)
Box 137
141 28 Huddinge 
www..danskebank.se

adv ok at
Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB 
Kungsgatan 9
103 90 Stockholm 
www.dlanordic.se

Patent och immaterialrätt 
ZACCO AB 
Valhallavägen 117
114 85 Stockholm 
www. albihnszacco.se

administrativa tjänster 
Aktieinvest FK AB 
113 89 Stockholm 
www.aktieinvest.se 

www.soltechenergy.com
www.pwc.se
http://www.danskebank.se/
http://www.dlanordic.se/
http://www.albihnszacco.se/
www.aktieinvest.se

