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F O N D K O M M I S S I O N

Viktig information
Definitioner
”SolTech” eller ”Bolaget” - avser i detta Prospekt SolTech
Energy Sweden AB (publ), org nr 556709-9436.
“Wasa Rör”, avser det helägda dotterbolaget Wasa Rör T. Mickelsson AB, org.nr. 556117-9416.
”Galileus”, avser det helägda dotterbolaget Galileus AB, organisationsnummer 559006-6022.
”ASP” avser Bolagets kinesiska partner Advanced Solar Power
Hangzhou Inc.
“ASRE” avser joint venture-bolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd som ägs av Bolaget med 51 % och
av ASP med 49 %.Röstetalet är 50 % vardera.
”ASAB” avser Advanced SolTech Sweden AB (publ) med samma
ägande som systerbolaget ASRE, dock med röstetal 51 % för
SolTech och 49 % för ASP.
”Koncernen” avser Bolaget, Wasa Rör, Galileus, ASAB samt ASRE.

”Erbjudandet” - avser det föreliggande erbjudandet om
teckning i en unitemission av totalt 4 045 902 Units (”Unit”)
bestående av vardera en (1) aktie samt en (1) teckningsoption,
med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
”Emissionsbeloppet” - Avser det belopp som Bolaget tillförs
vid full teckning av Erbjudandet, före Övertilldelning, det vill
säga maximalt 52,6 MSEK.
”Övertilldelning” - avser möjlighet för styrelsen att emittera
ytterligare 195 000 Units vid stort intresse.
”Teckningsoptionen” - avser den teckningsoption vilken medföljer som en del av Uniten.
“G&W” - avser G&W Fondkommission, en del av G&W Kapitalförvaltning AB, org nr 556549-4613.
”Rådgivare” - avser G&W.
“Euroclear” - avser Euroclear Sweden AB, org nr 556112-8074.
"Aktieinvest" eller "Emissionsinstitutet" - avser Aktieinvest FK
AB, org. nr 556072-2596.

Upprättande och registrering av prospekt
Detta Prospekt har upprättats av styrelsen för SolTech
med anledning av förestående nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet har upprättats
i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument, Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av
den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv nr 2003/71/EG samt Kommissionens delegerande förordning (EU) nr 486/2012 av den 30 mars 2012 om
ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Graden av information
i detta Prospekt står i rimlig proportion till den aktuella typen
av emission (nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare). Prospektet har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap
25–26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är riktiga
eller fullständiga. Utöver vad som framgår nedan avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning,
har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av
Bolagets revisor.

registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i
någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför
får inga betalda tecknade aktier, aktier, uniträtter eller andra
värdepapper utgivna av SolTech överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall
som inte kräver registrering. Anmälan om förvärv av aktier i
strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och
lämnas utan avseende.

G&W är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning av förestående nyemission och har biträtt Bolaget i upprättandet av
detta Prospekt. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från
Bolaget friskriver sig G&W från allt ansvar för direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering och andra
beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta
Prospekt. Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i
detta Prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell
rätt är exklusivt tillämplig på detta Prospekt inklusive till Prospektet hörande handlingar.

Information i detta Prospekt som rör framtida förhållanden,
såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida
utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella
förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter
utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar
som görs i detta Prospekt avseende framtida förhållanden
kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen
eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende
framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som
framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av detta
Prospekt.

Information till investerare
Erbjudande att förvärva Units i Bolaget i enlighet med villkoren
i detta Prospekt riktar sig inte till personer med hemvist i
USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller
Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen
skulle förutsätta ytterligare Prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant
land. Inga betalda tecknade units, aktier, uniträtter, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av SolTech har

Marknadsinformation och framtidsinriktad information
Detta Prospekt innehåller viss historisk marknadsinformation.
I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget
känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle
göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande
till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort
någon oberoende verifiering av den information som lämnats
av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den
information som presenteras i Prospektet inte kan garanteras.
Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till,
väsentliga intressen i Bolaget.

PROSPEKTETS TILLGÄNGLIGHET
Prospektet finns tillgängligt på SolTechs huvudkontor samt kan
laddas ner från Bolagets hemsida, www.soltechenergy.com.
Prospektet finns också tillgängligt hos Finansinspektionen
(www.fi.se), Aktieinvest FK AB (www.aktieinvest.se ), samt G&W
Fondkommission (www.gwkapital.se).

Nasdaq First North
SolTechs aktie är listad vid Nasdaq First North. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska
börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras
av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag
som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars
aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm
godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.
G&W Fondkommission är Certified Adviser för SolTech Energy Sweden AB (publ)).
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ERBJUDANDE I KORTHET
Erbjudandet avser en företrädesemission av Units om cirka 52,6 MSEK i SolTech Energy Sweden AB (publ),
där nuvarande ägare erhåller rätten att teckna utifrån nuvarande aktiennehav. Större teckning än vad
erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas vid intresse. Därutöver är teckning utan företräde också möjlig. Ett
övertilldelningsutrymme upp till maximalt ca 2,5 MSEK kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av
Erbjudandet.
Erbjudandet i sammandrag
Teckningskurs - 13 kr per unit
Teckningsrätt - Aktieägare i SolTech erhåller för
varje (1) befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs tretton
(13) uniträtter för att teckna två (2) units.
Unit - En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Teckningsoptionen - Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i SolTech Energy
Sweden AB (publ) till emissionskursen 30,00 kr under
perioden 2 – 31 oktober 2017.
Teckningstid - Sista dag för handel i Bolagets
aktie inklusive rätt till deltagande i nyemissionen
är den 28 september 2016. Avstämningsdag är
den 30 september 2016. Anmälningstiden pågår under perioden: 5 – 24 oktober 2016.
Tilldelning - Besked om eventuell tilldelning lämnas
genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske
omkring den 26 oktober 2016.
Garanti - Totalt cirka 80 procent av emissionsbeloppet är garanterat via garantiåtaganden om cirka

41,6 MSEK och teckningsförbindelser om 1,0 MSEK,
dock utan erhållen eller begärd bankmässig säkerhet
för dessa.
Handel - Första dag för handel med uniträtter (UR)
och BTU beräknas starta den 5 oktober 2016. Sista
dag för handel med UR är 20 oktober 2016. Om
leverans av BTU inte skett till investerarens värdepappersdepå, VP-konto eller servicekonto vid starten
för handeln kan detta innebära att investeraren inte
har möjlighet att sälja tilldelade units över marknaden när handeln startar, utan detta kan ske först när
aktierna finns tillgängliga för investeraren. Handel
med Teckningsoptionen kommer inledas när dessa
har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske
omkring den 15 november 2016.
ISIN-koder - Aktien: SE0005392537
Teckningsoptionen TO2: SE0009163595
BTU: SE0009163579
UR: SE0009163561

Sammanfattning
Sammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal ”punkter” som ska innehålla viss information.
Dessa punkter är numrerade i avsnitt A – E (A.1 – E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som ska
ingå i en sammanfattning för denna typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte behöver ingå,
kan det finnas luckor i numreringen av punkterna. Även om en viss punkt ska ingå i sammanfattningen för denna
typ av värdepapper och emittent kan det förekomma att det inte finns någon relevant information att ange beträffande sådan punkt. I sådant fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av aktuell punkt tillsammans med
angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR
A.1

Introduktion Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att
och varningar investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från
investerarens sida. Om yrkande avseende information i ett prospekt anförs vid domstol,
kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram
sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen
är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet, eller om den
inte, läst tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa
investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds.

A.2

Samtycke till
finansiella
mellanhän
ders an
vändning av
prospektet.

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENT
B. 1

Firma och
handelsbe
teckning

Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är SolTech Energy Sweden AB (publ)
(“SolTech”), med org.nr 556709-9436.

B. 2

Säte och bo
lagsform

SolTech är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, grundat i Sverige enligt
svensk lag samt drivs i enlighet med svensk lag. Bolagsformen regleras av den svenska
aktiebolagslagen (2005:551).

B.3

Beskrivning
av verksam
heten

SolTech-koncernens verksamhet består av utveckling, försäljning och drift av solenergianläggningar baserat på tunnfilmssolcellsteknik. Bolaget har huvudsakligt geografiskt fokus
på Norden och det folkrika Kina. Huvudprodukterna har tre grundstrukturer. Två av dessa
är moderbolaget SolTechs egen patenterade teknik som består i att en fastighets traditionella takpannor i lera eller betong byts ut mot SolTechs takpannor i glas. Under pannorna
integreras sedan speciella absorbatorer för att tillvarata solens energi för att producera
termisk värme. Den andra består också i att traditionella takpannor i lera eller betong byts
ut, men i detta fall mot en speciell takpanna med en integrerad tunnfilmssolcell för produktion av elektricitet. Den tredje utgörs av en patenterad standard, eller specialanpassad
solcell i tunnfilmsteknik som också produceras som semitransparent. Produkterna har
utvecklats av SolTechs kinesiska samarbetspartner Advanced Solar Power Hangzhou Inc.
(ASP) som möjliggör estetiskt tilltalande lösningar integrerade i fastigheter.
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Denna och SolTechs teknik för produktion av elektricitet marknadsförs genom ett med
ASP samägt kinesiskt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd.
(ASRE), vars kunderbjudande innebär att äga, installera och löpande underhålla solenergianläggningar, vilka installerats på kunders tak. Kunden förbinder sig under långtidsavtal
att köpa samtlig elektricitet, eller termisk värme som respektive anläggning producerar.
Därutöver marknadsförs främst den semitransparenta solcellen i ett unikt samarbete
med Sapa Building Systems AB. Tillsammans erbjuder bolagen en solenerigprodukt med
olika grader av transparens som är integrerade i isolerglasmoduler vilka fästs i Sapas
olika aluminiumprofiler. Dessa moduler kan levereras i olika storlekar och format för
integration i en fastighets yttre skal. Det är dock tunnfilmssolcellerna i standardformat
som hittills genererat flest order i Kina. I närtid kommer även marknadsföring av SolTechs
elproducerande produkter att ske mot kunder som har pannbeklädda tak.
Dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB tillhandahåller installations- och servicetjänster
inom VVS-sektorn med fokus på energieffektivisering.
B.4a Trender

Marknaden för solenergi växer kraftigt. Under 2015, enligt the International Energy Agency
(IEA PVPS T1- 29:2016), installerades totalt 50 GW solel i världen, vilket innebar att den globalt installerade kapaciteten därefter uppgick till 227 GW, en ökning med 25 procent mot
föregående år.
EUROPA
Europeiska Unionen (EU) har uppdragit åt varje medlemsstat att fram till år 2020 bidra till
att 20 procent av den totala energiförbrukningen inom EU i enlighet med Direktiv 2009/28/
EC, kommer från förnybara energikällor. Direktivet är bindande för varje stat (land) som
åtagit sig att uppnå denna andel förnybar energi i sin totala energimix samt upprätta en
nationell handlingsplan för hur övergången till förnybar energi för transporter, elektricitet,
uppvärmning och nedkylning ska ske. En sådan nationell handlingsplan har lämnats in av
samtliga 27 medlemsländer i februari 2011.
Källa: National Renewable Energy Action Plan NREAP

I Europa fortsatte fallet i global marknadsandel av solcellsinstallationer under 2015 till 18 procent. Storbritannien växte dock kraftigt med 3,5 GW (2,7 GW) i ny kapacitet under året för att nå 8,8 GW i ackumulerad kapacitet, medan tillväxten i Tyskland sjönk
till 1,5 GW. Tysklands ackumulerade kapacitet är dock världens näst största med 39,7 GW
på grund av ett tidigare gynnsamt stödpaket. Frankrike stabiliserade sig kring 0,9 GW för
året och 6,6 GW i ackumulerad kapacitet, medan den italienska marknaden fortsatte sin
nedåtgående årsinstallationstrend till 300 MW (400 MW) nyinstallerat för att ligga kvar på
femte plats med 18,9 GW ackumulerad kapacitet. Mellanstora marknader som Holland
växte med 450 MW till 1,6 GW i ackumulerad kapacitet. Tidigare stora marknader som
Spanien, Tjeckien, Belgien, Grekland och Bulgarien visade ringa till ingen tillväxt och nyinstallationerna för året ligger kvar på under 100 MW. Å andra sidan är Spanien med 5,4 GW
i ackumulerad kapacitet världens åttonde största solenergiproducent.
Källa: The International Energy Agency (IEA PVPS T1- 29:2016)

ÖVRIGA VÄRLDEN
Asien har för tredje året i rad störst andel av den globala marknaden med cirka 60 procent. Den högsta tillväxten under 2015 stod Kina för med 15,2 GW för att vara störst i världen med 43,5 GW i ackumulerad kapacitet, följt av Japan med 11 GW för att nå 34,4 GW,
vilket är tredje plats i ackumulerad kapacitet. Övriga etablerade solcellsmarknader är Australien, Korea, Thailand och Taiwan med Malaysia och Filipinerna som tillväxtmarknader.
Sydafrika blev det första afrikanska landet att installera nära 1 GW under 2014 men föll sedan tillbaka under 2015 till endast ytterligare 200 MW installerade. Flera andra afrikanska
länder har aviserat projekt, som dock ännu inte kommit i gång.
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I Nordamerika fortsatte marknaden att växa och USA nådde en årstakt om 7,3 GW i nyinstallationer och är globalt fjärde största marknaden med 25,6 GW i ackumulerad kapacitet
under 2015. Kanada var avlägsen tvåa i nyinstallationer med 600 MW nyinstallerad kapacitet. Mexiko installerade under året 103 MW. I Sydamerika installerade Chile 450 MW, tätt
följt av Honduras med 398 MW. Sydamerika förväntas komma starkt de närmaste åren
med länder såsom Guatemala, Uruguay men också Brasilien.
Källa: The International Energy Agency (IEA PVPS T1- 29:2016)

Styrelsen bedömer att dessa underliggande trender och faktorer har och kommer fortsatt
att ha en positiv påverkan på verksamheten.
B.5

Beskrivning
Moderbolag:
av Koncernen SolTech Energy Sweden AB (publ).
och Bolagets
plats.
Dotterbolag:
Wasa Rör T. Mickelsson AB., organisationsnummer 556117-9416. Bildat i Sverige och registrerat hos dåvarande Patent och Registreringsverket 1968- 06-25. Ägarandel: 100 procent.
Galileus AB, organisationsnummer 559006-6022. Bildat i Sverige och registrerat hos Bolagsverket 2015-03-06. Ägarandel: 100 procent.
Advanced SolTech Sweden AB (publ). Bildat i Sverige och registrerat hos Bolagsverket
2016-03-30. Ägarandel: 51 procent. Röstandel: 51 procent.
Joint venture företag:
Advanced SolTech Renewable Energy, Hangzhou Co. Ltd., bildat i Kina och registrerat hos
Administration for Industry and Commerce in Hangzhou, den 16 oktober 2015. Ägarandel: 51 procent. Röstandel: 50 procent.

B.6

Större aktie
ägare

I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktiga innehav (så kallad flaggning) fem
procent av samtliga aktier eller av röstetalet för samtliga aktier. Baserat på inhämtad
information från Euroclear, samt kompletteringar av styrelsen, visas nedan Bolagets åtta
största, direkta och indirekta, aktieägare per 31 augusti 2016. Per dagen för detta Prospekt
finns det, utöver vad som framgår nedan, enligt Bolagets kännedom, inga fysiska eller
juridiska personer som äger fem procent eller mer än fem procent av samtliga aktier och
röster i Bolaget.
Frederic Telander o bol (Sactum AB)
EIG Venture Capital Ltd
Ölander Invest AB (Ölander)
Peter Kjaerboe
Rupes Futura AB
Jan Telander
Ulf Telander
Arne Moberg
Övriga
Totalt

K AP I TAL

R Ö STER

5,88
5,86
3,62
2,89
2,48
1,72
1,71
1,14
74,70
100,0

5,88
5,86
3,62
2,89
2,48
1,72
1,71
1,14
74,70
100,0

Ovanstående utgör listan på de största aktieägarna per den 31 augusti 2016 i Bolaget.
Största ägare är Frederic Telander genom bolag samt EIG Venture Capital Ltd. Det senare
bolaget ägs till en tredjedel av Frederic, och till två tredjedelar av Ulf Telander. Frederic
är son till Ulf Telander. Tillsammans kontrollerar därmed dessa cirka 13,45 procent av
bolagets kapital och röster. Antalet aktieägare är totalt c:a 8 800 st. Alla aktier har samma
röstvärde och berättigar till en (1) röst vid bolagsstämman. SolTech har även ett utestående optionsprogram för sina medarbetare. Programmet berättigar till teckning av maximalt 1 927 720 aktier. Förutsatt att alla optioner utnyttjas motsvarar dessa en utspädning
om cirka 7,3 % före nyemissionen. Optionerna medför rätt att i olika perioder fram till som
längst i februari år 2020 teckna aktier till kursen 16 SEK per aktie.
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Kontroll
Av aktieägartabellen framgår att Bolagets största ägare kontrollerar drygt 13 procent av
rösterna i Bolaget. Bolaget har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera
att kontrollen inte missbrukas (se Aktieägaravtal och inflytande över Bolaget). De regler
till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett
skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av sin kontroll över ett bolag. I tillägg
finns regler på Nasdaq First North bland annat om informationsgivning vars efterlevnad
övervakas av Bolagets Certified Adviser samt Finansinspektionens Insiderförteckning i
syfte att försäkra om öppenhet beträffande personer med kontroll över eller insyn i börsbolagen. Styrelsen avser dessutom (se Bolagsstyrning) att på nästa årsstämma föreslå att
en valberedning utses och att Bolaget därefter i allt väsentligt ska följa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), trots att Bolaget inte har någon skyldighet att följa den, då Koden
inte är tillämplig på Nasdaq First North.
B.7

Utvald finan
siell informa
tion i sam
mandrag.

Nedanstående finansiella information i sammandrag är hämtad från SolTechs årsredovisningar för 2015 och 2014 samt halvårsrapporterna för 2016 och 2015. Årsredovisningarna har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningarna för
åren 2015 och 2014 är granskade och reviderade av Bolagets revisorer, dock inte halvårsrapporterna som vare sig är granskade eller reviderade. Bolagets revisor har för 2015 inte
gjort någon anmärkning eller lämnat avvikande kommentar i revisionsberättelsen.
För 2014 har dock lämnats en Upplysning av särskild betydelse.
Detta avsnitt bör läsas tillsammans med påföljande avsnitt ”Kommentarer till den finansiella
utvecklingen”.
Nyckeltalen nedan presenteras i samma format som tidigare redovisats i Bolagets reviderade och granskade årsredovisningar liksom i delårsrapporter och i bokföringen i syfte att skapa kontinuitet och tillåta jämförelser med tidigare perioder. Jämförbarheten med nyckeltalen
som redovisas av andra bolag kan därför vara begränsad. Det är dock Bolagets bedömning
att jämförbarheten med tidigare perioder är av vikt. Nyckeltalen för helåren 2015 och 2014 är
reviderade och granskade i enlighet med tillämpad redovisningsstandard. Nyckeltalen för
halvåren 2016 och 2015 är vare sig reviderade eller granskade.
KONCERNENS NYCKELTAL ENLIGT TILLÄMPAD REDOVISNINGSSTANDARD
Rörelseintäkter TSEK
Rörelseresultat (EBIT), TSEK
Resultat efter finansiella poster, TSEK
Eget kapital, TSEK

J AN -J U N 2016

J AN -J U N 2015

J AN -D EC 2015

J AN -D EC 2014

25 512

20 680

40 094

12 664

-11 682

-5 267

-13 081

-13 318

-9 021

-5 335

-13 141

-13 404

40 722

49 480

41 568

8 974

Soliditet, %

30

81

60

57

Utdelning

0

0

0

0

26 298 363

25 527 171

25 527 171

19 277 171

-0,34

-0,21

-0,52

-0,70

27

22

27

22

Data per aktie
Utestående aktier, st
Resultat per aktie, SEK
Personal
Medeltalet anställda
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DEFINITIONER AV FINANSIELLA TERMER OCH NYCKELTAL
Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen
som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av
Bolagets historiska kapitalstruktur.
Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till antalet aktier vid periodens slut.
Medeltalet anställda
Medelantalet anställda under räkenskapsåret, omräknat till heltidstjänster.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
BELOPP I SEK

Nettoomsättning
Förändring pågående arbeten

J AN -J U N 2016

J AN -J U N 2015

2015

2014

25 203 294

20 656 471

40 091 134

12 424 774

308 925

23 737

-168 540

218 475

171 798

20 704

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

25 512 219

20 680 208

40 094 392

12 663 953

-14 893 826

-11 891 125

-22 616 788

-8 465 664

Övriga externa kostnader

-10 655 614

-4 541 770

-9 857 949

-6 910 678

Personalkostnader

-10 847 025

-9 031 036

-19 258 174

-10 054 806

-797 733

-483 690

-1 442 532

-551 111

-11 681 979

-5 267 413

-13 081 050

-13 318 306

Ränteintäkter och liknande resultatposter

2 872 471

187

45 928

16 595

Räntekostnader och liknande resultatposter

-212 111

-68 108

-105 383

-102 017

-9 021 618

-5 335 334

-13 140 505

-13 403 728

-16 733

-183 829

-13 157 238

-13 587 557

Rörelsens kostnader
Råvaror förnödenheter och handelsvaror

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investe
ringar

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
P E R I O D E N S R E S U LT A T
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-9 021 618

-5 335 334

KONCERNENS KASSAFLÖDE
BELOPP I SEK

J AN -J U N 2016

J AN -J U N 2015

J AN -D EC 2015

J AN -D EC 2014

-11 681 979
-2 494 118

-5 267 413
481 563

-13 081 050
1 442 532

-13 318 306
1 350 338

2 872 471
-212 111
-11 515 737

187
-68 108
0
-4 853 771

45 928
-105 383
-16 733
-11 714 706

16 595
-102 017
-52 709
-12 106 099

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager
107 588
Ökning/minskning av rörelsefordringar
-8 538 975
Ökning/minskning rörelseskulder 1)
10 032 079
Kassaflöde från löpande verksamhet
-9 915 045

-750 864
-2 295 805
4 791 438
-3 109 002

447 005
-1 382 443
74 093
-12 576 051

884 281
-4 347 543
974 596
-14 594 765

-42 595

-27 049

-175 085

-3 464 162

-886 111
36 573

-50 000
-410 000

-770 000
-170 069

-17 669

-8 871 609

-

Löpande verksamhet
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Andel av materiella anl.tillgångar i joint
venture 2)
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-22 555 322
-23 447 455

-487 049

-9 986 763

-3 481 831

11 461 570

45 841 106

45 841 106

20 297 100

Finansieringsverksamheten
Nyemission, nettotillskott efter
kostnader
Förändring långfristiga skulder 3)
Förändring av checkkredit
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

65 500 203

2 210 607

-77 474

76 961 773

74 834
45 915 940

48 051 713

20 219 626

Periodens kassaflöde

43 599 273

42 319 889

25 488 899

2 143 030

Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid periodens början

27 866 206

2 377 307

2 377 307

234 277

71 465 479

44 697 196

27 866 206

-9 728 792

LI KV I D A ME D E L V I D P ER IO D ENS
S LU T
Varav andel av likvida medel i joint
venture bolag

1 911 442

1) Nettoskuld med avdrag för andel av kortfristig skuld till joint venture-bolag.
2) Koncernens andel av pågående nyanläggningar i joint venture-bolag.
3) Redovisning av finansiell leasing redovisas för första gången i enlighet med BFNAR (2012:1) punkt 20.5
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
BELOPP I SEK

TI LLG ÅN G AR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent, varumärken samt liknande
rättigheter
Goodwill
Summa immateriella
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Andel av solenergianläggningar i Joint
Venture
Summa materiella
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella
anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror, förnödenheter och
handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Upparbetade men ej fakturerade
intäkter
Skattefordran
Övriga fordringar
Andel av fordringar i joint venture
bolag
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
S U MMA TI LLG ÅN G A R
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2016-06-30

2015-06-30

2015-12-31

2014- 12- 31

310 786

303 297

339 613

358 365

4 962 497
5 273 283

3 034 000
3 337 297

5 293 331
5 632 944

3 025 000
3 383 365

1 373 247
31 426 931

91 938

1 799 107
8 871 609

71 884
-

32 800 178

91 938

10 670 716

71 884

886 111
886 111

31 500
31 500

0
0

0
0

38 959 572

3 460 735

16 303 660

3 455 249

4 151 064

5 456 521

4 258 652

4 705 657

4 151 064

5 456 521

4 258 652

4 705 657

8 371 282
689 775

4 977 310
710 324

4 201 335
521 452

3 612 543
692 599

5 322 495
6 024 054

334 859
897 748

332 956
6 940 824

172 094
-

1 549 829

470 346

1 421 893

617 546

21 957 435
71 465 479
97 573 978

7 390 587
44 697 196
57 544 304

13 418 460
27 866 206
45 543 317

5 094 782
2 377 307
12 177 746

136 533 550

61 005 039

61 846 977

15 632 995

KONCERNENS BALANSRÄKNING
BELOPP I SEK

2016-06-30

2015-06-30

2015-12-31

2014-12- 31

1 314 918
36 000
1 350 918

1 276 358
1 276 358

1 276 358
36 000
1 312 358

963 858
36 000
999 858

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Fria reserver i koncernen
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital

48 392 914
-9 021 618
39 371 296

53 538 506
-5 335 334
48 203 172

53 412 801
-13 157 238
40 255 563

21 561 457
-13 587 557
7 973 900

Summa eget kapital

40 722 213

49 479 530

41 567 921

8 973 758

0
150 000
150 000

131 120
150000
281 120

150 000
150 000

131 120
150 000
281 120

1 091 908
65 540 000
2 170 200
68 802 108

0

3 301 905

-

0

3 301 905

0
0
17 625 969
3 180 867
214 425
1 087 187
4 750 781

1 001 833
518 172
5 794 666
205 456
947 599
2 776 663

159 925
3 885 650
7 050 590
314 471
2 101 653
3 314 861

926 999
162 532
1 825 347
131 670
1 033 776
2 297 793

26 859 229

11 244 389

16 827 150

6 378 117

136 533 550

61 005 039

61 846 977

15 632 995

53 536
3 050 000

3 103 536

153 528
3 050 000
0
3 203 528

3 103 536

153 528
3 050 000
0
3 203 528

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

koncernföretag
Summa ansvarsförbindelser

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

E G E T KAP I TAL O CH S K U L D ER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Summa bundet eget kapital

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Garantiskulder
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Obligationslån
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till joint venture partner
Skatt
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
S U MMA E G E T KAP I TA L O C H
S KU LD E R

S TÄLLD A S ÄKE R HE TER O C H A NS V A R S F Ö R B IND EL S ER
Ställda säkerheter
Pantförskrivet bankkonto
Företagsinteckningar
Pantsatta värdepapper
Summa ställda säkerheter

53 536
3 050 000
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Kommentar till den finansiella utvecklingen
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Rörelseresultatet i Bolaget har hittills varit negativt. Bolagets kostnader för utveckling och
lansering av produkterna har historiskt inte vägts upp av intäkter i motsvarande grad.
Bolaget hyser förhoppning om att break-even skall nås under nästa år i takt med att Kinasatsningen och samarbetena med Sapa Building Systems och ShingEl bär frukt.
Nedan följer en sammanfattande kommentar om utvecklingen för Bolaget under respektive perioder.
Halvårsresultatet 2016 jämfört med halvårsresultatet 2015
Omsättning och resultat
Omsättningen för halvåret 2016 uppgick till 25,5 (20,7) MSEK, en ökning med 23,2 procent
jämfört med samma period 2015. Ökningen är främst hänförlig till Wasa Rör, som stod
för 24,5 MSEK. Rörelseresultatet för perioden blev -11,7 MSEK, jämfört med -5,3 MSEK
under samma period i 2015, en försämring med 121,7 procent. Efter finansiella poster var
resultatet -9,0 MSEK, påverkat positivt av försäljning av personaloptioner till de anställda på 2,1 MSEK. Det ska noteras att halvårsresultatet 2016 därutöver har belastats med
engångskostnader på 6,0 MSEK i samband med etablerandet av de samägda dotterbolagen ASAB och ASRE och obligationsemissionen i den förra, samt utvecklingskostnader för
produkten SolTech ShingEl på 1,0 MSEK. Rensat för dessa engångskostnader och -intäkter
blev resultatet -4,0 MSEK, det vill säga en förbättring för den löpande verksamheten halvår 2016 på 24,5 procent jämfört med halvårsresultatet 2015 på -5,3 MSEK.
Kassaflöden
Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen efter förändring av rörelsekapital uppgick under perioden till -9,9 MSEK, jämfört med -12,6 MSEK för helåret 2015.
Kassaflödet för halvåret 2016 är starkt påverkat av ansamlingen av tillgångar, närmare
bestämt byggandet av solelsanläggningar i Kina, åskådliggjort genom andelen av materiella tillgångar i joint venture-bolag på -22,5 MSEK i investeringsverksamheten, en ökning
med 13,7 MSEK jämfört med helåret 2015. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 77 MSEK jämfört med 48 MSEK för helåret 2015 och utgjordes av kapital från
obligationen i ASAB på 65,5 MSEK, som emitterades i maj 2016, samt nettotillskott efter
kostnader från en riktad nyemission på 11,5 MSEK i juni 2016. Periodens kassaflöde uppgick till 43,6 MSEK att jämföra med 25,5 MSEK för helåret 2015.
2015 jämfört med 2014
Omsättning och resultat
Omsättningen för helåret 2015 uppgick till 40,1 (12,7) MSEK, en ökning med 216 procent
jämfört med 2014. Faktumet att 2015 var det första helåret som Wasa Rör var konsoliderat jämte Wasa Rörs försäljning mot större projekt, står för majoriteten av denna ökning.
Dock skedde den rena försäljningsökningen på bekostnad av marginal, som endast
nådde 2,6 procent för affärsområdet samt ökade risker i fastprisprojekt, vilket även ledde
till förlust i ett större projekt. I övrigt hade koncernen generellt ett högre kostnadsläge, råvaror, personal och övriga externa kostnader till följd av det expansiva skede som Bolaget
befinner sig i. Rörelseresultatet för året blev -13,1 MSEK, jämfört med -13,3 MSEK i 2014, en
förbättring med 1,8 procent. Resultatet efter skatt skiljer sig inte nämnvärt från rörelseresultatet med -13,2 MSEK jämfört med -13,6 MSEK för 2014, en förbättring med 2,9 procent.
Kassaflöden
Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen efter förändring av rörelsekapital uppgick under perioden till -12,6 (-14,6) MSEK. Kassaflödet utföll bättre för året jämfört
med 2014 på grund av en minskad lagerökning och en mycket mindre tillväxt i kundfordringar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten utgjorde 48,1 (20,2) MSEK och utgjordes av kapital från nyemissioner samt en förändrad redovisningsform för leasingobjekten.
Periodens kassaflöde uppgick till 25,5 (2,1) MSEK.
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BALANSRÄKNINGAR
Halvår 2016 jämfört med årsslut 2015
Koncernens tillgångssida bestod vid halvårsskiftet 2016 till 72 procent av omsättningstillgångar
såsom kundfordringar, lager, upparbetade intäkter och likvida medel, det vill säga ungefär i
samma proportion som vid årsslutet 2015. Dock har tillgångsmassan jämfört med årsslutet
ökat med 121 procent till 136,5 MSEK. Detta som följd av en ökad kassa samt av att ASREs
tillgångar nu konsolideras med klyvningsmetoden. Till följd av ASABs obligationsemission i mars
utgörs hälften av samtliga tillgångar, 52 procent, av likvida medel på 71,5 MSEK, en ökning med
43,6 MSEK jämfört med årsslutet 2015. Resterande 28 procent av koncernens tillgångssida
utgörs av anläggningstillgångar varav den helt övervägande posten är andel av solenergianläggningar om 31,4 MSEK i joint venture-bolag, dvs koncernens andel av ASREs investeringar i Kina.
Totalt utgör de materiella anläggningstillgångarna 32,8 MSEK, en ökning med 22,1 MSEK jämfört
med årsslutet 2015. Det finns inga miljöfaktorer som kan påverka eller begränsa användningen
av anläggningstillgångarna. Övriga anläggningstillgångar är immateriella tillgångar som utgörs av
aktiverade kostnader för patent, samt en goodwillpost på 4,9 MSEK, en sammanlagd minskning
mot årsslutet 2015 med 6,4 procent till 5,3 MSEK.
Skulder i koncernen var vid halvår 2016 kortfristiga skulder om 26,9 MSEK att jämföra med
16,8 MSEK, vid årsslutet 2015, en ökning med 10,1 MSEK. Detta hänför sig till största delen
till konsolideringen av ASRE genom klyvningsmetoden. Därför ökade leverantörsskulder till
17,6 MSEK från 3,9 MSEK vid årsslut 2015, övriga skulder på 1,1 MSEK minskade från 2,1 MSEK
vid årsslutetet 2015 och upplupna kostnader ökade till 4,8 MSEK från 3,3 MSEK vid årsslutet
2015. Skulden till joint venture partner sjönk till 3,2 MSEK från 7,1 MSEK vid årsslutet 2015.
Långfristiga skulder ökade till 68,8 MSEK för halvåret 2016 från 3,3 MSEK vid årsslutet 2015.
Ökningen utgjordes av ASABs obligationslån på 65,5 MSEK. Resterande långfristiga skulder
vid halvåret 2016 fördelade sig på räntebärande 1,1 MSEK som utgjordes av nuvärdesberäknade billeasingkontrakt och icke-räntebärande 2,2 MSEK som hänför sig till skuldberäkning
av en tilläggsköpeskilling för Wasa Rör. Eget kapital i koncernen minskade till 40,7 MSEK
från 41,6 MSEK, vilket var nettoeffekten av minskade reserver med 5,2 MSEK och minskade
förluster med 4,2 MSEK till 48,4 MSEK respektive -9,0 MSEK för halvåret 2016.
Årsslut 2015 jämfört med årsslut 2014
Koncernens tillgångar bestod vid årsskiftet till 74 procent av omsättningstillgångar såsom
kundfordringar, lager, upparbetade intäkter och likvida medel. Till följd av nyemissionen
utgör majoriteten av omsättningstillgångarna, tillika nära hälften – 45 procent - av samtliga tillgångar, likvida medel på 27,9 MSEK, en ökning med 25,5 MSEK mot 2014. Resterande 36 procent av tillgångarna utgörs av anläggningstillgångar varav den helt övervägande
posten är pågående nyanläggningar om 8,9 MSEK i joint venturebolag samt maskiner och
inventarier på 1,8 MSEK, dvs investeringar gjorda av ASRE i Kina. Detta utgör de materiella
anläggningstillgångarna i sin helhet, en post som endast utgjordes av 72 TSEK i maskiner
i 2014. Övriga anläggningstillgångar är immateriella tillgångar som utgörs av aktiverade
kostnader för patent, samt en goodwillpost på 5,3 (3,0) MSEK, en ökning med 2,3 MSEK mot
2014, vilken kan härledas till kapitaliseringen av ASRE. Avskrivning sker över fem år. Det finns
inga miljöfaktorer som kan påverka eller begränsa användningen av anläggningstillgångarna.
Skulder i koncernen var vid årsskiftet 2015 kortfristiga skulder om 16,8 MSEK att jämföra
med 6,4 MSEK, vid årsslutet 2014, en ökning med 10,4 MSEK. Dessa bestod av leverantörsskulder 3,9 (1,8) MSEK, övriga skulder 2,1 (1,0) MSEK och upplupna kostnader 3,3 (2,3) MSEK.
Därtill kom den största ökningen, en skuld till joint venture-bolag på 7,1 MSEK som inte
funnits 2014, vilken utgjordes av den kapitalinsats för ASRE som sedermera betalades in i
januari 2016. En checkkredit på 927 TSEK under 2014 betalades tillbaka (men nivån på beviljade krediter ligger kvar på 3 MSEK). Långfristiga skulder på 3,3 MSEK uppstod på grund
av en förändrad redovisningsmetod BFNAR 2012:1, punkt 20.5, av finansiell leasing av
tjänstebilar. Detta innebär att koncernens innehav av bilar på finansiella leasingkontrakt
upptas till sitt diskonterade nuvärde, exklusive restvärde och planenliga avskrivningar,
bland bolagets anläggningstillgångar och att motsvarande skuld tas upp bland långfristiga
skulder. Eget kapital i koncernen ökade till 41,6 (9,0) MSEK på grund av nyemissionen.
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B.8

Proformare
dovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

B.9

Resultatprog
nos

Ej tillämplig. Prospektet innehåller inga prognoser.

B.10 Anmärkning
ar i revisions
berättelsen

B.11

För 2015 finns inga anmärkningar. För 2014 har Bolagets revisor lämnat följande avvikande kommentar i revisionsberättelsen under rubriken Upplysningar av särskild betydelse.
”Utan att det påverkar våra uttalanden vill jag fästa uppmärksamheten på stycket om ’Finansiering’ i förvaltningsberättelsen. Koncernen har en ansträngd likviditet och styrelsen
och ledningen arbetar med att finna en lösning för koncernens finansiering, vilket är nödvändigt för att säkerställa koncernens fortsatta verksamhet. Detta förhållande tyder på att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om koncernens
förmåga att fortsätta verksamheten.”

Oren rörelse Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva
kapitalförkla verksamhet i enlighet med expansionsplanerna under kommande tolvmånadersperiod.
ring
Det befintliga rörelsekapitalet är endast tillräckligt för att täcka behoven fram tills månadsskiftet oktober/november 2016, om inte ytterligare finansiering skulle tillföras. Om inte
Erbjudandet skulle genomföras innebär detta att erhållna befintliga order i Kina inte skulle
kunna byggas, resulterande i inkomstbortfall om cirka 20-30 MSEK per år.
Bolaget uppskattar att kapitalbehovet för att täcka investeringar i Kina kommer att uppgå
till cirka 38,5 MSEK under 2016. Vidare bedömer Styrelsen att Bolagets ytterligare kapitalbehov för att säkerställa rörelsekapital i moderbolaget uppgår till cirka 9 MSEK.
Föreliggande Erbjudande är garanterat till drygt 80 procent genom ett konsortium av
garanter på cirka 41,6 MSEK samt teckningsförbindelser från ägare och ledande befattningshavare på 1,0 MSEK. Bolaget har dock inte erhållit eller begärt bankmässig säkerhet
för beloppet. Garantikonsortiet erhåller en sammanlagd ersättning om 320 000 units
motsvarande circa 4,2 MSEK. Styrelsen anser att Erbjudandet om maximalt 52,6 MSEK,
motsvarande 47,6 MSEK efter emissionskostnader om 5 MSEK, med detta garantikonsortium och dito teckningsförbindelser är tillräckligt för att trygga verksamheten under
minst 12 månader, det vill säga till och med månadsskiftet oktober/november 2017.
Om Erbjudandet inte skulle kunna genomföras eller om kassaflödet inte skulle utvecklas i
enlighet med Styrelsens bedömningar, skulle Bolaget överväga ytterligare kapitalanskaffningar. Dessa skulle kunna utgöras av exempelvis en nyemission eller lån eller avyttringar
av vissa av Bolagets tillgångar. Om någon dylik finansiering inte heller skulle visa sig vara
möjlig att uppbringa under sådana förutsättningar, skulle det ytterst kunna innebära att
Bolaget tvingades att markant minska sin verksamhet eller ytterst ansöka om likvidation.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER
C.1

Slag av värde Föreliggande Erbjudande omfattar Units. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vedpapper
erlagsfri teckningsoption i SolTech Energy Sweden AB (publ). Det förekommer endast ett
aktieslag, serie A med ISIN-kod: SE000 5392537. Aktierna noteras i svenska kronor (SEK).
Kortnamn är SOLT. De teckningsoptioner som utges är av serie TO2 och har ISIN-kod
SE0009163595. Uniträtterna, vilka handlas under en begränsad tid, kommer att erhålla
ISIN-kod SE0009163561. Betald Tecknad Unit (BTU), vilka handlas under en begränsad tid,
kommer att erhålla ISIN-kod SE0009163579.

C.2

Valuta
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Aktierna är denominerade i svenska kronor.

C.3

Totalt antal
aktier i Bola
get

Per dagen för detta Prospekt uppgår Bolagets aktiekapital till 1 314 918, 15 kronor fördelat
på 26 298 363 aktier av serie A. Varje aktie har ett kvotvärde om 5 öre. Varje aktie har en (1)
röst. Alla aktier är fullt betalda.

C.4

Rättigheter
som samman
hänger med
värdepappren

Alla aktier rangordnas lika vad gäller rösträtt. Varje aktie i SolTech berättigar innehavaren
till en röst vid bolagstämmorna. Alla aktier rangordnas lika vad gäller utdelningar. Alla aktier rangordnas lika vad gäller rätten till en proportionell andel av aktier vid en överföring
av reserver samt vid fördelningen av medel i samband med en avveckling av Bolaget. Om
SolTech emitterar aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i samband med en kontantemission eller en emission i form av kvittning, har aktieägarna generellt förköpsrätt vad
gäller att teckna sig för sådana värdepapper i proportion till det antal aktier de innehar
före emissionen.
Aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2016. Eventuell utdelning
beslutas av och betalas ut efter årsstämma 2017. Rätt till utdelning tillfaller de aktieägare
som på avstämningsdagen för årsstämman 2017 är registrerade i Bolagets aktiebok. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Om aktieägare inte kan
nås av Euroclear Sweden AB kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utbetalningsbeloppet och begränsas i tiden endast genom regler om tioårig preskription. Vid
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner för utdelning
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige.

C.5

Inskränkning Ej tillämplig. Aktierna i Bolaget är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.
ar i den fria
överlåtbarhe
ten

C.6

Reglerad
marknad

C.7

Utdelningspo SolTechs har ännu inte lämnat någon utdelning. Bolagets styrelse har antagit en vinstutlicy
delningspolicy som innebär att utdelning ska lämnas så snart Bolagets vinstmarginal efter
skatt uppgår till 10 procent.

Ej tillämplig. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North som inte utgör en reglerad
marknad. De nyemitterade aktierna kommer att handlas och teckningsoptionerna upptas
till handel i omedelbar anslutning till Erbjudandet. Bolagets kortnamn vid handel är SOLT.

AVSNITT D – RISKER
D.1

Huvudsakliga
risker avse
ende Bolaget
och dess
verksamhet

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut
är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för
Bolagets och aktiens framtida utveckling. Dessa risker inkluderar bland annat följande
huvudsakliga bransch- och verksamhetsrelaterade risker.

Dessa risker utgörs t.ex. men inte uteslutande av:
Teknikrisker – Bolaget är beroende av sina produkter och att dessa kontinuerligt utvecklas och är konkurrenskraftiga. Risker finns att andra produkter visar sig vara effektivare än
Bolagets. Bolagets teknik förutsätter god solinstrålning på tak. Försämrad genomsläpplighet p.g.a. nedsmutsning eller luftföroreningar påverkar verkningsgraden och kan medföra
lägre försäljning.
Konkurrens – konkurrenter och deras agerande kan inte förutses. Priskonkurrens kan
förekomma från ekonomiskt starkare konkurrenter. Inom affärsområdet solel finns flera
konkurrenter med liknande teknik och det kan inte uteslutas att kunderna visar sig föredra
dessa produkter.
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Leverantörer – Bolagets produkter inom solcellsteknik levereras av en enda leverantör
och Bolaget är beroende av denna leverantör för fortsatt distribution av solcellspaneler.
Tillgänglighet av komponenter är central i tillverkningen av solcellspaneler och störningar
i leveranser eller prisjusteringar p.g.a. hög efterfrågan innebär en risk som kan komma
att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt, ifall leveranser inte går att
ersätta med annan leverantör.
Globala ekonomiska förhållanden – ändrade förutsättningar och förhållanden i den
globala ekonomin kan ha oförutsedd inverkan på Bolagets utveckling. Exempelvis påverkas
Bolagets vinst av förändrade förhållanden mellan den svenska och kinesiska valutan.
Politiska beslut och lagstiftning – politiska beslut som kan påverka Bolagets verksamhet
kan t.ex. utgöras av subventioner för vissa energislag som skulle kunna missgynna Bolagets produkter i förhållande till andra teknologier, alternativt att befintliga subsidier och
stödformer förändras så att Bolagets produkter blir mindre attraktiva.
Affärsrisker – normala affärsrisker förekommer i alla företag och är risker såsom lägre
intresse för Bolagets produkter än förväntat, marknaden kan vara mindre än förväntat, risk
för reklamationer, risker i kundfordringar, risk för tvister och garantiförbindelser. Samtliga
dessa risker kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.
Beroende av nyckelpersoner – Bolaget är beroende av ett fåtal medarbetares långa
erfarenhet och kompetens inom SolTechs teknik och produktområde samt av personer
i företagsledningen. Det är avgörande för SolTechs framgång att fortsätta kunna attrahera och behålla kvalificerad personal. Detta är i sin tur avhängigt faktorer som Bolagets
verksamhetsutveckling, förmåga att skapa stimulerande arbetsuppgifter, arbetsbelastning,
incitamentsprogram och konkurrensen om erfarna medarbetare. Om någon eller flera
personer skulle lämna Bolaget kan detta försena och/eller försvåra den fortsatta utvecklingen av SolTech som bolag.
Behov av ytterligare kapital – om ytterligare kapital krävs finns risk för utspädning för
befintliga aktieägare som inte deltar i eventuell nyemission. Lånefinansiering kan innehålla
villkor som idag inte är kända.
Likviditetsrisk – risk att inte kunna möta kortfristiga betalningsåtaganden p.g.a. dålig likviditet. Detta kan påverka Bolaget negativt, till exempel som en följd av försämrade relationer med leverantörer.
Förändrade valutakurser och marknadsräntor – förändring av valuta med en lägre kronkurs jämfört med andra valutor påverkar Bolaget negativt, ökade räntor lokalt eller
globalt påverkar såväl upplåningskostnad som kunders kalkyler.
Kreditrisker – Det finns trots partiell förskottsbetalning en risk för att Bolaget eller koncernens finansieringsbolag ASAB, för vilket Bolaget har garanterat betalningsförpliktelser, kan
komma att drabbas av kundförluster som kan bli kännbara för koncernen och påverka
Bolagets finansiella ställning negativt.
D.3

Huvudsakliga Enligt Bolagets bedömning utgörs de huvudsakliga risker relaterade till Erbjudandet om
risker avse
teckning av units i SolTech av:
ende värde
pappren
Oförutsägbara framtida aktiekurser och likviditetsrisk – Aktierna handlas på Nasdaq
First North och aktiekursen är och kan komma att bli föremål för betydande fluktuationer,
vilket kan medföra svårigheter att avyttra aktien till önskad kurs. Aktiekursens utveckling är
också beroende av en rad faktorer som inte kan förutses och det finns en risk att aktiekursen utvecklas negativt.
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Utdelningsrisk – Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det finns en risk att
utdelning inte heller i framtiden kan komma att lämnas.
Risk i Erbjudandet – Det finns risk att emissionen inte fulltecknas och att garanter inte
fullgör sina förpliktelser och Bolaget kan därmed i förlängningen tvingas söka ytterligare
kapital. Senare nyemissioner kan komma att genomföras till lägre kurser. Koncernen kan i
framtiden komma att genomföra ytterligare kapitalanskaffningar vilket kan späda ut befintliga aktieägare.
AVSNITT E – ERBJUDANDET
E.1

Emissions
intäkter och
emissions
kostnader

Nedan följer en uppställning av Erbjudandet under förutsättning av full teckning och fullt
utnyttjande av övertilldelning samt medföljande teckningsoptioner. Därur framgår att
Erbjudandet vid fullteckning innebär emitterande av 4 045 902 Units bestående av en (1)
aktie och en (1) teckningsoption. Således kommer SolTech att erhålla en emissionslikvid
om cirka 52,6 MSEK före emissionskostnader och övertilldelning. Emissionskostnaderna
beräknas vid full teckning uppgå till cirka 5 MSEK i transaktionskostnader samt tryck-,
distributions- och administrativa kostnader runt Erbjudandet, vilket innebär en nettolikvid
om 47,6 MSEK. Garantikostnader på motsvarande 4,2 MSEK tillkommer och erläggs genom
kvittning mot cirka 320 000 Units. Vid stort intresse kan styrelsen besluta om att emittera
ytterligare upp till max 195 000 Units motsvarande ca 2,5 MSEK. Tillsammans utgör detta
en maximal nettolikvid om cirka 50,1 MSEK. Skulle därefter, vid full teckning och full övertilldelning, de medföljande teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut skulle det innebära ett
ytterligare kapitaltillskott i oktober 2017 om 68,4 MSEK före kostnader. Vid fullt utnyttjande
av de teckningsoptioner som medföljde den riktade unitemissionen i maj, tillförs ytterligare 10,5 MSEK vid detta tillfälle, alltså sammanlagt 78,9 MSEK före kostnader.
AKTIE
KAPITAL

Aktiekapital före
Erbjudandet
Föreliggande Erbjudande

1 314 918,15 kr

-

202 295,10 kr

52 596 726,00 kr

Emissionskostnader
Kvittning av garantiersättningar

Övertilldelning

SUMMA
KAPITAL
TILLSKOTT*

KAPITAL
TILLSKOTT*

-

101 147,55 kr

60 688 530,00 kr

1,0%

8 000,00 kr

4 800 000,00 kr

4 800 000,00 kr

65 488 530,00 kr

113 085 256,00 kr

47 596 726,00 kr
-

14,2%

9 750,00 kr

2 535 000,00 kr

0,7%

113 285 256,00 kr

-

303 442,65 kr

18,5%

24 000,00 kr

1,5%

1 642 360,80 kr

19,9%

4 875,00 kr

2 925 000,00 kr

5 460 000,00 kr

14 625,00 kr

0,9%

17 500,00 kr

10 500 000,00 kr

10 500 000,00 kr

17 500,00 kr

1,0%

78 913 530,00 kr

129 045 256,00 kr
1 674 485,80 kr

21,5%

50 131 726,00 kr
1 542 963,25 kr

UTSPÄD
NING
AKTIER*

-5 000 000,00 kr

1 533 213,25 kr

Nettolikvid inkl.
övertilldelning

SUMMA
AKTIE
KAPITAL*

1 314 918,15 kr
13,2%

Utfall från teckningsoptioner utgivna
vid riktad emission**

Aktiekapital efter
erbjudandet

TILLSKOTT
AKTIEKAPI 
TAL*

-5 000 000,00 kr
16 000,00 kr

Nettolikvid
Aktiekapital efter
föreliggande Erbju
dande

UTSPÄD
NING
AKTIER

KAPITAL SOM
TILLFÖRS

14,8%

131 522,55 kr

* med antagande om fullt nyttjande av i uniten ingående teckningsoptioner
** I maj 2016 emitterade SolTech cirka 700000 units med däri ingående teckningsoptioner till samma villkor avseende
teckningsoptionerna som i det föreliggande Erbjudandet. Därmed vid fullt utnyttjande av dessa tillförs Bolaget 350 000
aktier och 10,5 MSEK i kapital.

E.2a Motiv och
användning
av emissions
likvid

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva
verksamhet i enlighet med expansionsplanerna under kommande tolvmånadersperiod.
Det befintliga rörelsekapitalet är endast tillräckligt för att täcka behoven fram tills månadsskiftet oktober/november 2016, om inte ytterligare finansiering skulle tillföras.
Motivet för Erbjudandet är att säkerställa kapitaltillförsel inför SolTechs nästa expansionsfas
genom en företrädesemission av Units. Nettolikviden vid full teckning på cirka 47,6 MSEK ska
till övervägande del finansiera SolTechs egna kapitalandel i ASRE och andra dotterbolag i
samband med SolTechs expansionsplaner samt för röreslekapitalbehov.
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Av emissionslikviden, som vid full teckning uppgår till 52,6 MSEK före emissionskostnader
reserveras i prioritetsordning 38,5 MSEK för investering i det samägda kinesiska bolaget
för uppförande av solenergianläggningar åt kunder i Kina, 9,0 MSEK till rörelsekapital för
bindning i lager och kundfordringar i den svenska verksamheten samt 5 MSEK för emissionskostnader. Om styrelsen vid stort intresse beslutar om övertilldelning tillförs maximalt ytterligare ca 2,5 MSEK till Bolaget. Dessa skulle komma att användas till att accelerera
lanseringen av den egna produkten ShingEl.
Föreliggande Erbjudande är garanterat till drygt 80 procent genom ett konsortium av
garanter på cirka 41,6 MSEK samt teckningsförbindelser från ägare och ledande befattningshavare på 1,0 MSEK. Bolaget har dock inte erhållit eller begärt bankmässig säkerhet
för beloppet. Styrelsen anser att Erbjudandets nettolikvid om maximalt 47,6 MSEK före
övertilldelning med detta garantikonsortium och dito teckningsförbindelser är tillräckligt
för att trygga verksamheten under minst 12 månader, det vill säga till och med månadsskiftet oktober/november 2017.
E.3

Former och
villkor

För att säkerställa Bolagets fortsatta expansion har Bolagets styrelse den 5 september
2016, i kraft av det bemyndigande som lämnades av ordinarie årsstämma den 26 maj
2016, beslutat genomföra en Nyemission med företräde för befintliga aktieägare
om högst 4 045 902 Units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 202 295,15 kr till
högst 1 517 213,25 kr.
Bolaget har erhållit garantier på cirka 41,6 MSEK samt skriftliga teckningsförbindelser på
upp till 1,0 MSEK, sammanlagt ca 81 procent av det totala Erbjudandet exklusive övertilldelning. Dock har Bolaget för dessa vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet.
Garantiarvodet kvittas mot emission av 320 000 Units, vilket medför att aktiekapitalet ökar
med 16 183,61 kr till som högst 1 533 396,86 kr.
Därutöver har styrelsen åtagit sig att på begäran av Rådgivaren besluta om nyemission av
ytterligare 195 000 Units för att täcka eventuell Övertilldelning. Ett fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen skulle innebära att aktiekapitalet ökar med ytterligare 9 750 kr. Pris i
Erbjudandet uppgår till 13,00 kr per Unit. Erbjudandet tillför Bolaget högst 52,6 MSEK före
avdrag för emissionskostnader. Därutöver tillför ett fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen ytterligare ca 2,5 MSEK.
Vid fullt utnyttjande även av Teckningsoptionerna inklusive från övertilldelning och garantikvittning kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt 68,4 MSEK genom emission av ytterligare 2 283 633 aktier, till teckningskursen 30,00 kr.
Teckningstiden är 5 – 24 oktober 2016. Om styrelsen beslutar att förlänga teckningstiden
kommer detta att meddelas genom pressmeddelande senast den 24 oktober 2016.
Teckningsperioden för Teckningsoptionerna infaller den 2-31 oktober 2017.

E.4

Intressen och I samband med erbjudandet som beskrivs i detta prospekt har G&W Fondkommission,
intressekon auktoriserat som värdepapperföretag, agerat rådgivare till Bolagets styrelse. Bolaget har
flikter
vidare anlitat Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut. Både G&W Fondkommission och
Aktieinvest FK AB erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband
med nyemissionen. Ingen av de rådgivande bolagen äger sedan tidigare aktier i SolTech.
Större aktieägare och ledande befattningshavare har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna upp till totalt ca 1,0 MSEK i företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår
för lämnade teckningsförbindelser. Därutöver har ett konsortium av externa investerare
ingått icke säkerställda garantiförbindelser som uppgår till cirka 41,6 MSEK mot en garantiersättning, inklusive syndikeringskostnader, i form av nyutgivna Units enligt samma villkor
som i förestående nyemission till ett sammanlagt värde motsvarande 4,2 MSEK.
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Familjeband mellan styrelsen och ledande befattningshavare:
Följande familjeband finns mellan styrelsen, ägarna och ledande befattningshavare: Frederic Telander som är moderbolagets VD och Henrik Båge, affärsutvecklare i moderbolaget,
är kusiner. Frederic Telander och hans far Ulf Telander är ägare till EIG Venture Capital Ltd,
som är näst största enskilda ägare i Bolaget.
Även övriga styrelseledamöter har ekonomiska intressen i form av aktieinnehav i Bolaget. Styrelseordföranden Stefan Ölander äger 100 procent av Ölander Invest AB som
äger 3,62 % av aktierna i Bolaget, före nyemissionen. Styrelseledamöterna Göran Starkebo och Ninna Engberg äger 17 000 respektive 26 800 aktier i Bolaget. Stefan Ölander
har, utöver sitt styrelsearvode, ett avtal om konsultinsatser för Bolaget som ersätts med
129 000 kronor per månad för heltidsengagemang, motsvarande 172 timmar per månad.
Erfordras ytterligare insatser i form av timmar, utgår ingen ytterligare ersättning för detta.
Utöver ovanstående parters intresse att nyemissionen kan genomföras framgångsrikt bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen
i nyemissionen.
E.5

E.6

Säljande
aktieägare/
lockup-avtal

Ej tillämpligt. Erbjudandet omfattar endast nyemitterade Units med däri ingående aktier
och teckningsoptioner.
Inga lock-up avtal föreligger.

Utspädnings Nedan följer en uppställning av hur aktiekapitalet och kapitaltillskottet kan komma utveckeffekt
las som följd av Erbjudandet. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen, kommer
vid fullteckning att spädas ut som mest inklusive övertilldelning med cirka 14,8 procent
beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter
nyemissionen. Inklusive fullt utnyttjande av teckningsoptioner kan utspädningen som mest
bli 21,9 procent.
ANTAL AKTIER

Före Erbjudandet
Föreliggande Erbjudande

UTSPÄDNING
AKTIER

ANTAL AKTIER FRÅN
TECKNINGSOPTIONER

UTSPÄDNING VIA
TECKNINGSOPTIONER

TOTAL UTSPÄD
NING AKTIER*

26 298 363
4 045 902

13,2%

2 022 951

5,3%

18,5%

Kvittning av garantiersättningar

320 000

1,0%

160 000

0,4%

1,5%

Övertilldelning

195 000

0,6%

97 500

0,3%

0,9%

350 000

1,0%

1,0%

Utfall från teckningsoptioner
utgivna vid riktad emission**

* med antagande om fullt nyttjande av i uniten ingående teckningsoptioner.
** I maj 2016 emitterade SolTech 700 000 units med däri ingående teckningsoptioner till samma villkor avseende
teckningsoptionerna som i det föreliggande Erbjudandet. Därmed vid fullt utnyttjande av dessa tillförs Bolaget 350 000
aktier och 10,5 MSEK i kapital.

E.7

Kostnader
som åläggs
investerare

Ej tillämplig. Courtage utgår ej.

Prospekt 2016

19

Riskfaktorer
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett risktagande och en investering i SolTech skall ses
i detta perspektiv. Vid en bedömning av en investering i Bolaget är det av vikt att beakta ett antal riskfaktorer. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, några av de
riskfaktorer och viktiga förhållanden som bedöms kunna få betydelse för Bolagets framtida utveckling.
Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare står inför utan en
samlad investeringsbedömning måste även innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärldsbedömning.

Verksamhets- och branschrelaterade risker
Teknikrisk
SolTech är beroende av att den tekniska utvecklingen
löpande resulterar i uppdateringar och produktförbättringar av befintliga produkter och teknik, likväl som att
denna även genererar effektivare och mer kostnadseffektiva produkter, och att utvecklingen och löpande
tekniska landvinningar därefter resulterar i nya patent
och/eller övriga immateriella rättigheter. Denna del är
central i Bolagets övergripande strategi. Det finns risk
att SolTech framdeles kommer att lyckas sämre med
denna strategi vilket skulle kunna komma att negativt
påverka SolTechs verksamhet, finansiella ställning och
resultat.
Koncernen är föremål för lagar och regler i olika
jurisdiktioner. Förändringar i gällande lagar och regler, eller underlåtenhet att följa dessa, kan inverka
negativt på Koncernens verksamhet
I kraft av att Bolaget bedriver verksamhet i andra länder
än Sverige föreligger risk i att gällande regelverk i berört
land förändras, vilket också kan medföra ökade kostnader för Bolaget, alternativt resultera i att Bolaget inte
kan bedriva verksamhet i sådant land. I fallet med Kina
kan ändrade regler exempelvis rörande subventioner av
olika slag eller rörande valutatransaktioner medföra att
Bolagets vinst minskar, alternativt uteblir.
Konkurrens
Inom SolTechs ursprungliga verksamhetsområde, det vill
säga solfångare med ett yttre skalskydd av glaspannor,
finns i dagsläget inga för Bolaget kända konkurrenter
med liknande teknik. Inom affärsområdet solpaneler
för generering av elektricitet finns dock många aktörer
med liknande eller annan teknik. Det ska även noteras
att Bolaget inte självt producerar dessa solpaneler utan
har exklusiva distributionsavtal för vissa marknader.
Det kan visa sig att marknaden föredrar konkurrenters
produkter eller att nuvarande konkurrenter 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.
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Priskonkurrens kan komma från ekonomiskt starka aktörer som genom prisreduktioner snabbt försöker öka sina
marknadsandelar eller etablera sig med snarlika produkter. Särskilt gäller detta inom solpanelssektorn där andra
tekniker kan komma att visa sig vara mer ekonomiskt
gynnsamma än den som Bolaget marknadsför. En sådan
utveckling skulle avsevärt kunna komma att negativt påverka SolTechs verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Leverantörer
För att kunna upprätthålla försäljning och distribution
av solpaneler är Bolaget beroende av sin kinesiska
samarbetspartner, Advanced Solar Power Hangzhou
Inc. Uteblivna eller försenade leveranser, av vilka skäl
det vara må, kan orsaka lägre försäljning än förväntat.
Det har hittills inte funnits några svårigheter i att erhålla
leveranser på överenskomna leveranstider. Risk föreligger dock att förseningar kan komma att ske i framtiden.
Tillverkning av solcellspaneler är en högteknologisk,
kostsam och relativt långsam process och det finns risk
för störningar i produktionen. Från tid till annan har
komponenter för tillverkning av solceller varierat i utbud
och efterfrågan. Med en större efterfrågan finns risk att
komponentpriserna ökar eller att tillgängligheten minskar vilket kan leda till förseningar och i förlängningen till
minskad efterfrågan från SolTechs kunder. Detta kan
komma att ha negativ påverkan på SolTechs verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Oförutsedda händelser till följd av förvärv och
samarbeten som visar sig vara misslyckade eller
anstränger eller avleder Koncernens resurser
Bolagets planerade samarbeten och eventuella kommande förvärv utgör riskfaktorer tills större kunskap har uppnåtts om dessa åtgärders påverkan på Bolagets verksamhet. Risken finns att planerade och eventuella kommande
förvärv och samarbeten inte genererar de marginaler
eller det kassaflöde som förväntas liksom att de fördelar
som förvärven väntas få, inklusive tillväxt eller förväntade
synergier, inte uppnås, med påföljande negativ påverkan
på SolTechs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Skilda företagskulturer, ledarskap och organisationer kan leda till problem med integration av
samarbeten
Uppställda mål och utfästa marknadsandelar för samarbetet kan visa sig felaktiga och produkter kan visa sig
inte ha de positiva egenskaper som utgjorde grunden
för det ingångna samarbetet. Det är även möjligt att
oförutsedda juridiska, regulatoriska, kontraktsmässiga
eller andra frågor, liksom problem med att förverkliga
operativa synergier eller misslyckande med att upprätthålla den servicekvalitet Koncernen har tillhandahållit
historiskt sett, kan leda till att Koncernens resultat
minskar. Dessutom är det möjligt att samarbetet och
gemensamma investeringar avleder ledningens uppmärksamhet från den dagliga verksamheten och leder
till att Koncernen drabbas av skulder. Om någon av de
händelser som beskrivs ovan förverkligas i samband
med samarbetet skulle detta kunna få en väsentligt
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella
ställning och resultat.

Affärsrisker
Innan SolTechs system och koncept är väl etablerat i
marknaden föreligger alltid en kommersiell risk som
relaterar till bland annat ingångna avtal och åtaganden mot kunder. Det finns risker för att systemen inte
motsvarar kundernas förväntningar vilket kan leda till
reklamationer och minskad försäljning.

Globala ekonomiska förhållanden
Förhållanden i den globala ekonomin kommer sannolikt
att påverka försäljningen av produkter. Bolagets verksamhet följer i viss utsträckning de svängningar i konjunkturen som gäller i bygg- och anläggningsbranschen.
Denna är omvittnat känslig för konjunktursvackor och
vid konjunkturnedgångar drabbas alltid entreprenadbranschen av märkbara nedgångar i både efterfrågan
och lönsamhet. Det finns således risk att även SolTechs
resultat och finansiella ställning påverkas negativt av en
global konjunkturnedgång.

Dessa risker sammantaget eller var för sig kan komma
att negativt påverka försäljningsutvecklingen och SolTechs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Politiska beslut och lagstiftning
Det finns idag olika former av politiska styrmedel som
gynnar investeringar inom så kallad grön energi. Dessa
kan till exempel utgöras av olika stödformer eller
subsidier för vissa energislag. Ändrade bidrag, skattesubventioner eller andra styrmedel som avser att styra
efterfrågan mot andra typer av teknologier och metoder
än de som SolTech marknadsför, kan påverka attraktionskraften för SolTechs produkter i negativ riktning,
vilket således kan innebära en negativ utveckling för Bolaget och få en negativ påverkan på Bolagets finansiella
ställning och resultat. Exempelvis bygger ekonomiska
kalkyler för kunder till det kinesiska samarbetsbolaget i
viss utsträckning på statliga prisgarantier för den producerade elen. Förändringar i dessa garantisystem skulle
avsevärt kunna förändra de kalkyler som upprättats
gentemot kunderna och därmed påverka försäljningsutvecklingen och SolTechs verksamhet, finansiella ställning
och resultat.

Det finns en risk att erhållna order om byggande av
anläggningar inte kan genomföras i den fulla grad som
först förutsågs eller överhuvudtaget på grund av kapitalbrist, vilket förutom intäktsbortfallet och skador för
varumärket skulle kunna resultera i skadeståndskrav.
Vidare finns en risk att marknaden inte utvecklas lika positivt som SolTech själva och övriga bedömare tror, vilket i
sig kan leda till att det tar längre tid att bygga upp företagets försäljning än vad Bolaget tror. Marknaden kan också
visa sig vara mindre och potentialen inte lika stor som
förväntat, vilket också begränsar tillväxtmöjligheterna.

Koncernen är beroende av nyckelpersonal och nyckelanställda. Om Koncernen förlorar dessa personer
eller får svårt att attrahera lika kvalificerade medarbetare kan detta inverka på Koncernen verksamhet
och förmåga att verkställa aktuella och framtida
strategier
Koncernen är beroende av ett fåtal medarbetares långa
erfarenhet och kompetens inom SolTechs teknik och produktområde samt av personer i företagsledningen. Det
är avgörande för SolTechs framgång att fortsätta kunna
attrahera och behålla kvalificerad personal. Detta är i sin
tur avhängigt faktorer som Bolagets verksamhetsutveckling, förmåga att skapa stimulerande arbetsuppgifter,
arbetsbelastning, incitamentsprogram och konkurrensen
om erfarna medarbetare. Om någon eller flera personer
skulle lämna eller på annat sätt avslutar sin relation med
Bolaget eller om någon av dessa nyckelpersoner väsentligt ändrar eller reducerar sina roller inom Bolaget, finns
en risk att Bolaget inte i god tid kan hitta yrkeskunniga ersättare eller tjänster som kan bidra på motsvarande sätt
till Bolagets verksamhet. Detta kan komma att försena
och/eller försvåra den fortsatta utvecklingen av SolTech. Det bör särskilt noteras att majoriteten av nämnd
nyckelpersonal och nyckelanställda utför sitt arbete för
en ersättning som Bolaget bedömer understiger marknadsmässig ersättning i utbyte mot stimulansen av ett
deltagande i SolTechs utveckling. Även detta skulle bidra
till utmaningen för Bolaget i att hitta ersättare.
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Det finns risk att Bolaget inte lyckas skydda sina immateriella rättigheter och kan riskera att inkräkta
på utomståendes immateriella rättigheter
Koncernens förmåga att konkurrera på ett effektivt sätt
är bland annat beroende av dess förmåga att skydda,
registrera och hävda sina immateriella rättigheter. Bolaget har inte skyddat sitt varumärke. Koncernen riskerar
även att dess användning av immateriella rättigheter
gör intrång på någon utomståendes immateriella rättigheter. De kostnader som följer av att Koncernen vidtar
eller försvarar sig mot rättsliga åtgärder vid intrång kan
vara betydande, oavsett om kravet är berättigat eller
inte. En konsekvens av ett negativt utfall vid en sådan
rättslig process kan leda till att Koncernen måste betala
royalties och skadestånd och/eller att Koncernen måste
sluta använda immateriella rättigheter som anses
inkräkta på andras rättigheter eller tillämpningar av
sådana immateriella rättigheter. Om Koncernen inte på
ett effektivt sätt kan skydda sina immateriella rättigheter eller om någon vidtar rättsliga åtgärder mot något
bolag i Koncernen för intrång skulle detta kunna ha en
väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
finansiella ställning och resultat. Koncernen är också
beroende av know-how och affärshemligheter och
strävar efter att skydda denna information genom att
till exempel upprätthålla sekretessavtal med anställda,
konsulter och partners. Då ett fullständigt skydd mot
otillåten distribution av information inte är säkerställt
finns det risk att konkurrenter och andra kan få åtkomst
till denna information, vilket kan leda till att informationen minskar i värde eller att konkurrenterna får
en fördel, vilket i sin tur skulle kunna ha en väsentlig
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella
ställning och resultat.
Produktansvar
Eventuella fel i Koncernens produkter skulle kunna föranleda ansvar och krav på skadestånd mot Koncernen.
Koncernen kan bli ansvarigt för skador orsakade av dess
produkter och det finns risk att ett sådant ansvar skulle
kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning
och resultat negativt. Eventuella tvister, skadeståndsanspråk eller motkrav kan inverka negativt på Bolagets kommersiella rykte och leda till tidsödande och kostsamma
rättsprocesser samt ta ledningens resurser i anspråk.
Tvister och risker för process
Koncernen är utsatt för risker för processer, tvister
och krav vad beträffar dess näringsverksamhet och kan
bli utsatt för processer initierade av bland annat kunder
och leverantörer. Det finns risk att Koncernen i framtiden blir involverad i kommersiella tvister samt i rättsliga
och skiljedomsrelaterade tvister med myndigheter
eller privata parter som involverar avsevärda skadeståndskrav eller andra påföljder. Det finns risk för att
dessa tvister kan vara tidsödande och, för det fall något
förfarande, oavsett om det rör sig om domslut eller
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förlikning, får ett negativt utfall kan det medföra en skyldighet för Koncernen att betala avsevärda belopp eller
att godta andra påföljder. Dessutom kan kostnaderna
i samband med rättstvister och skiljeförfaranden vara
betydande. Vilken som helst av dessa händelser skulle
kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Behov av ytterligare kapital
SolTechs produkter och system befinner sig i en inledande 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 SolTech har
bedömt. Det finns därtill risk för fördröjning i byggandet
av anläggningar, anslutning till nät, eller tillstånd. Det
finns därför en risk att ytterligare kapital kan komma
att behövas för att finansiera SolTechs verksamhet och
fortsatta expansion. Det finns risk om behov skulle
uppstå att kapital inte kan anskaffas eller på för Bolaget
acceptabla villkor. Var och en för sig eller samman
taget skulle dessa risker kunna ha en negativ påverkan
på koncernens verksamhet, finansiella ställning och
resultat.
Risk vid lån från kreditinstitut eller obligationsmarknad
Koncernen kan komma att finansiera viss del av verksamheten genom att ta upp lån från kreditinstitut och
obligationsmarknad, om och när sådana är tillgängliga
för Bolaget. Belåning innebär vissa risker för Bolagets
aktieägare. Bland annat skulle Bolaget, vid kraftigt
förändrade omständigheter på Bolagets marknader,
kunna få problem att ersätta eller omförhandla kreditfaciliteter och därmed behöva använda en större del av
kassaflödet för räntebetalningar och amorteringar. Det
finns risk för att SolTech inte kan möta sina kortfristiga
betalningsåtaganden till följd av likviditetsbrist. Vidare
kan bolag i Koncernen bli föremål för begränsande villkor som kan inskränka Bolagets flexibilitet. Detta skulle
påverka Koncernens verksamhet, resultat och finansiella
ställning negativt.
Förändrade valutakurser och marknadsräntor
Oro på valutamarknaden innebär valutarisker då Bolaget
verkar på en internationell marknad och även köper komponenter i andra valutor än svenska kronor. En försvagning av den svenska kronan jämfört med dels euro men
kanske framförallt med den kinesiska valutan, RNB (yuan),
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.

Kreditrisker
Det finns en risk för att Bolaget eller koncernens
finansieringsbolag ASAB, för vilket Bolaget har garanterat betalningsförpliktelser, kan komma att drabbas
av kundförluster som kan bli kännbara för koncernen
och påverka Bolagets resultat och finansiella ställning
negativt.
De finansiella mål som förekommer i detta Prospektet kan komma att väsentligt avvika från Koncernens faktiska resultat och investerare bör inte hysa
en otillbörlig tilltro till dem
De finansiella uppskattningarna och scenarierna i detta
Prospekt är förknippade med en hög grad av risk. Som
det beskrivs i detta och andra avsnitt i detta Prospekt,
finns det ett flertal områden inom vilka framtida utveckling kan visa sig bli källor till förseningar, kostnadsökningar eller få andra negativa effekter på Bolagets
resultat och ekonomiska ställning. I enlighet med detta
bör inte läsaren hysa otillbörlig tilltro till denna information. Under nästkommande tolvmånadersperiod är
den enskilt viktigaste osäkerhetsfaktorn för SolTech, hur
installationen av solenergianläggningarna i Kina och anslutningen av dessa till kraftnätet kommer att utvecklas.
Utvecklingen skulle kunna påverka Bolagets framtida
resultat, dess förmåga att hantera kraftigt ökande leveranser med bibehållna leveranstider och kvalitetsnivåer,
samt att vid behov erhålla ytterligare finansiering.

Värdepappersrelaterade risker
Nasdaq First North som handelsplats
En investering i ett bolag som handlas på First North är
mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag
som är noterat på en reglerad marknad. Nasdaq First
North är en alternativ marknadsplats som drivs av de
olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har
inte samma juridiska status som en reglerad marknad.
Bolag på First North regleras av ett särskilt regelverk
och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en
reglerad marknad.
Det är möjligt att det inte finns någon aktiv och
likvid marknad för aktierna och aktiepriset kan vara
volatilt
En potentiell investerare bör vara medveten om att en
investering i Bolagets aktier är förenad med en hög risk
och att det är möjligt att aktiepriset inte utvecklas på ett
gynnsamt sätt. På grund av bristande likviditet och hög
volatilitet finns det risk att investerare inte kan sälja sina
aktier snabbt eller att ett marknadspris inte ställs om det
inte förekommer någon aktiv handel med Bolagets aktier.
Vissa faktorer kan vara specifika för Koncernen och
dess verksamhet och vissa kan röra branschen där
Koncernen är verksam eller aktiemarknaden i allmän-

het. Som en följd av dessa och andra faktorer är det
möjligt att handeln med Bolagets aktier sker till priser
som ligger betydligt lägre än det erbjudna aktiepriset.
Aktiernas marknadspris kan komma att sjunka och det
är möjligt att handeln i aktierna sker till priser som ligger
betydligt lägre än det erbjudna aktiepriset, oavsett hur
Koncernens verksamhet faktiskt presterar. Därför utgör
likviditeten på en marknad för Bolagets aktie, en investerares möjlighet att sälja sina aktier eller de priser som
en investerare kan få vid försäljning av Bolagets aktier,
en stor risk.
Framtida aktieemissioner kanske påverkar marknadspriset negativt och kan leda till betydande
utspädning för befintliga aktieägare
Om Bolaget erhåller finansiering genom att emittera
aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets
aktieägare komma att drabbas av utspädning. En
emission av ytterligare värdepapper kan sänka aktiernas
marknadspris och kommer att försvaga aktieägarnas
ekonomiska rättigheter och rösträttigheter om den
utförs utan att ge aktieägarna teckningsrätter. Eftersom
frågan om och därmed när Koncernen skulle emittera
ytterligare värdepapper i framtiden, liksom emissionens
natur, är beroende av marknadsförhållandena, kan
Bolaget inte förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt
eller karaktär av sådant erbjudande. Därför bär aktieägarna risken för att eventuella framtida erbjudanden
minskar aktiernas marknadspris och/eller späder ut
deras aktieägande i Bolaget.
Vissa aktieägare kan fortsätta att ha ett betydande
inflytande på Bolaget och dess verksamhet och det
är möjligt att dessa aktieägares intressen inte överensstämmer med andra aktieägares intressen
Då Erbjudandet slutförs kommer de största aktieägarna att äga cirka 10 procent av aktierna och rösterna i
Bolaget. Därför kommer dessa aktieägare att fortsätta
utöva ett betydande inflytande över Bolaget, och kommer därmed att i hög grad kunna påverka resultatet för
de flesta ärenden som avgörs genom omröstning vid
bolagsstämma. Dessa ärenden inkluderar emission av
ytterligare aktier eller aktierelaterade värdepapper, som
kan späda ut aktieägarna, samt betalning av eventuella framtida utdelningar. Det är även möjligt att dessa
aktieägare genom representation i styrelsen kan utöva
kontroll över denna och på så sätt påverka hur styrelsen
styr Bolagets verksamhet och övriga affärer. Dessutom innehar vissa av dessa aktieägare befattningar
inom Bolagets ledning och kommer därmed att kunna
bestämma över den dagliga verksamheten och strategin i Bolaget. Dessa aktieägares intressen kan skilja sig
betydligt från eller strida mot Bolagets eller andra aktieägares intressen och det är möjligt att dessa aktieägare
kan komma att utöva sitt inflytande över Bolaget på ett
sätt som inte ligger i alla aktieägares intresse. Det kan till
exempel föreligga en konflikt mellan å ena sidan dessa
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aktieägare och å andra sidan Bolagets eller övriga aktieägares intressen avseende beslut om vinstutdelning eller andra grundläggande affärsfrågor. Koncentrationen
av aktieägandet kan försena, skjuta upp eller förhindra
en ägarförändring i Bolaget och inverka på funktioner,
konsolideringar, förvärv eller andra former av sammanslagningar eller påverka vinstutdelningar som andra
investerare önskar eller inte önskar genomföra. Sådana
konflikter kan ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.
En framtida försäljning av aktier efter Erbjudandet
kan inverka på aktiernas marknadspris
Efter Erbjudandet är det möjligt att försäljning av betydande aktiemängder, eller uppfattningen att någon
sådan försäljning kan komma att äga rum, oavsett om
detta sker eller antas ske genom aktieförsäljning på
marknaden eller genom en senare följande aktieemission, kan inverka negativt på aktiernas marknadspris
och kan försvåra aktieförsäljning för innehavarna vid
den tidpunkt och till det pris dessa anser vara lämpligt.
Teckningsoptioner
I föreliggande Erbjudande utgörs instrumentet av så
kallade units, som är ett ”paket” med aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionen är en rätt att under
en bestämd period i framtiden få köpa ett visst antal nyemitterade aktier i Bolaget till ett i förväg bestämt pris.
Teckningsoptioner kan överlåtas, och de teckningsoptioner som ingår i det aktuella Erbjudandet avses att listas
för handel på Nasdaq First North, förutsatt godkänd
ansökan.
En teckningsoption har ett värde bara om det förutbestämda priset understiger marknadspriset för den
underliggande aktien vid teckningstillfället. Detta medför
att förändringarna hos optionens marknadsvärde kan
bli kraftigt negativ, och att sannolikheten för att teckningsoptioner kan bli helt värdelösa är större än för
exempelvis aktier. Det kan således finnas risk att de
teckningsoptioner som ingår som en del i de ”units” som
omfattas av föreliggande erbjudande inte kommer att
öka i värde eller att de ens representerar ett värde vid
den tidpunkt de löper ut. Det finns risk att likviditeten i
handeln med dessa teckningsoptioner inte är tillräckligt
god för att de skall kunna avyttras till för innehavaren
acceptabla villkor.
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Utdelning
Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det
finns risk att utdelning inte heller kommer att kunna
lämnas i framtiden. Styrelsen gör bedömningen att någon utdelning i vart fall inte kommer att vara aktuell för
de närmaste åren. Detta får till följd att avkastningen på
en investering i Bolaget för närvarande är helt avhängig
utvecklingen av aktiekursen.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier är
inte säkerställda
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 1,0 MSEK
och emissionsgarantier på 41,6 MSEK, motsvarande
cirka 80 procent inom ramen för Erbjudandet. Bolaget
har dock inte erhållit eller begärt bankmässig säkerhet
för beloppet, vilket skulle kunna innebära risk att någon
eller några av dem som avgivit teckningsförbindelser
och bankgarantier inte kan uppfylla sina respektive åtaganden. Detta skulle innebära en mindre emissionsintäkt
än förväntat och en osäkerhet om utsikterna att få
kompensation för ett sådant frånfall, vilket skulle kunna
påverka Bolagets aktiekurs negativt.

Inbjudan till teckning i unitemission
med företräde för befintliga aktieägare i SolTech Energy Sweden AB (publ)

För att säkerställa SolTechs fortsatta utveckling tog styrelsen
den 5 september 2016 beslut om nyemission av Units med företrädesrätt
för befintliga aktieägare i enlighet med bemyndigande från årsstämma
den 26 maj 2016.
Nyemissionen omfattar högst 4 045 902 Units,
var och en bestående av en (1) aktie och
en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Vid fulltecknat Erbjudande ökar Bolagets aktiekapital med 202 295,10 kr från 1 314 918,15 kr
till 1 517 213,25 kr. Därutöver har styrelsen erhållit,
även om dessa inte är bankmässigt säkerställda,
garantiåtaganden på cirka 41,6 MSEK från ett
garantikonsortium och teckningsförbindelser
på 1,0 MSEK från större ägare och ledande befattningshavare, motsvarande drygt 80 procent av
Erbjudandet. Garanterna erhåller ett arvode på
circa 4,2 MSEK som erläggs genom kvittning mot
emissionen av ytterligare 320 000 Units.
Styrelsen har åtagit sig att på begäran av
Rådgivaren besluta om nyemission av ytterligare
maximalt 195 000 Units för att täcka eventuell
Övertilldelning i samband med Erbjudandet.
Om Övertilldelningsoptionen till fullo utnyttjas
innebär det att aktiekapitalet ökar med ytterligare
9 750 kr.
Totalt kan således Erbjudandet med garantin
medföra att aktiekapitalet ökar med 228 228,71 kr
från 1 314 918,15 kr till 1 543 146,86 kr.
Units emitteras till en kurs om 13,00 kr styck.
Villkoren för den i Uniten ingående Teckningsoptionen är att två (2) Teckningsoptioner ger rätt
till nyteckning av en (1) aktie i SolTech till teckningskursen 30,00 kr under perioden 231 oktober
2017. De erbjudna aktierna i Emissionen motsvarar 13,2 procent av aktiekapitalet och 13,2 procent av rösterna i Bolaget efter genomförd
nyemission (förutsatt fullt tecknat Erbjudande).
Garantikvittning motsvarar 1,1 procent av aktie-

kapitalet och 1,1 procent av rösterna. Övertilldelningsoptionen motsvarar vid fullt utnyttjande 0,6 procent av aktiekapitalet och 0,6 procent
av rösterna i Bolaget. Under antagande om fullt
nyttjande av Teckningsoptionerna, inklusive från
garantikvittning motsvarar Erbjudandet totalt
mellan 20,0 och 20,9 procent av aktiekapital och
röster i Bolaget (förutsatt fulltecknat Erbjudande beroende på om och i så fall i vilken grad
övertilldelning sker). Var vänlig se även tabell på
sid 78.
Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget
cirka 52,6 MSEK, exklusive Övertilldelningsoptionen och före avdrag för emissionskostnader, som
beräknas uppgå till sammanlagt cirka 5,0 MSEK.
Nettolikviden blir således 47,6 MSEK.
Härmed inbjuds investerare att teckna
Units, var och en bestående av en aktie och
en teckningsoption, i SolTech, i enlighet med
villkoren i detta Prospekt. Utfallet i Erbjudandet
beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida
(www.soltechenergy.com ) samt genom pressrelease omkring den 26 oktober 2016. Styrelsen
förbehåller sig rätten att senast den 24 oktober
offentliggöra eventuellt fattat beslut om att förlänga teckningstiden för Erbjudandet.
STYRELSENS ANSVARSFÖRSÄKRAN
Styrelsen i SolTech är ansvarig för innehållet i
detta Prospekt. Härmed försäkras att styrelsen
har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för
att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt
styrelsen känner till, överensstämmer med de
faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Tullinge i september, 2016
SolTech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen
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Bakgrund och motiv
BAKGRUND
SolTech har utvecklats helt i enligthet med de i förra
årets prospekt angivna planerna vilket även reflekterats i aktieprisets utveckling. Försäljningsutvecklingen
i Kina går bättre än förväntat. Det med ASP samägda
nybildade dotterbolaget ASRE har en orderstock, det
vill säga kontrakt på anläggningar som inte är driftsatta
eller under byggnation, uppgående till drygt 15 MW vilket
motsvarar 60 procent av målet för 2016 om totalt 25 MW
installerad solenergikapacitet. Wasa Rör har införlivats
väl i organisationen och ger ett betydande bidrag till koncernen. SolTech har etablerat ett prestigefyllt samarbete
med Sapa Building Systems AB som redan i tredje kvartalet förväntas bära frukt och den egna produkten SolTech
ShingEl står på tröskeln till en full kommersiell lansering.
I förra årets prospekt klargjorde SolTech också att
ytterligare finansiering skulle komma att behövas. Det
långsiktiga målet är att helt lånefinansiera den kinesiska
verksamheten med en blandning av bank- och obligationslån. Fram till dess detta är möjligt, det vill säga
det nödvändiga kassaflödet för bankfinansiering har
uppnått tillräckliga nivåer, vilket beräknas till omkring Q1
2017, behövs även mer eget kapital. Det är bakgrunden
till denna förestående företrädesemission.
MOTIV
Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital
inte är tillräckligt för att bedriva verksamhet i enlighet
med expansionsplanerna under kommande tolvmånadersperiod. Det befintliga rörelsekapitalet är endast
tillräckligt för att täcka behoven fram tills månadsskiftet
oktober/november 2016, om inte ytterligare finansiering
skulle tillföras. Om inte Erbjudandet skulle genomföras
innebär detta att erhållna befintliga order i Kina inte skulle kunna byggas, resulterande i inkomstbortfall om cirka
20-30 MSEK per år.
Bolaget uppskattar att kapitalbehovet för att täcka
investeringar i Kina kommer att uppgå till cirka 38,5 MSEK
under 2016. Vidare bedömer Styrelsen att Bolagets
ytterligare kapitalbehov för att säkerställa rörelsekapital i
moderbolaget uppgår till cirka 9 MSEK.
Föreliggande Erbjudande är garanterat till
drygt 80 procent genom ett konsortium av garanter på
cirka 41,6 MSEK samt teckningsförbindelser från ägare
och ledande befattningshavare på 1,0 MSEK. Bolaget har
dock inte erhållit eller begärt bankmässig säkerhet för
beloppet. Garantikonsortiet erhåller en sammanlagd er-
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SolTech har etablerat ett
prestigefyllt samarbete med
Sapa Building Systems AB
sättning om 320 000 units motsvarande circa 4,2 MSEK.
Styrelsen anser att Erbjudandet om maximalt 52,6 MSEK,
motsvarande 47,6 MSEK efter emissionskostnader
om 5 MSEK, med detta garantikonsortium och dito
teckningsförbindelser är tillräckligt för att trygga verksamheten under minst 12 månader, det vill säga till och med
månadsskiftet oktober/november 2017.
Om Erbjudandet inte skulle kunna genomföras eller om
kassaflödet inte skulle utvecklas i enlighet med Styrelsens bedömningar, skulle Bolaget överväga ytterligare
kapitalanskaffningar. Dessa skulle kunna utgöras av
exempelvis en nyemission eller lån eller avyttringar av
vissa av Bolagets tillgångar. Om någon dylik finansiering
inte heller skulle visa sig vara möjlig att uppbringa under
sådana förutsättningar, skulle det ytterst kunna innebära
att Bolaget tvingades att markant minska sin verksamhet
eller ytterst ansöka om likvidation.
I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande Prospekt.
EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING
Av emissionslikviden, som vid full teckning uppgår
till 52,6 MSEK före emissionskostnader reserveras i prioritetsordning 38,5 MSEK för investering i det samägda
kinesiska bolaget för uppförande av solenergianläggningar åt kunder i Kina, 9,0 MSEK till rörelsekapital
för bindning i lager och kundfordringar i den svenska
verksamheten samt 5 MSEK för emissionskostnader.
Om intresset för Erbjudandet visar sig vara stort,
skulle vid fullt utnyttjande av Övertilldelning ytterligare
ca 2,5 MSEK tillföras Bolaget. Detta kapitaltillskott skulle
användas för att accelerera samarbetet med Sapa Building Systems AB samt lanseringen av den egenutvecklade produkten ShingEl.
Tullinge i september, 2016
SolTech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen

Vd har ordet
Bäste aktieägare och investerare,
SolTech har just levererat sin halvårsrapportering för 2016.
Den löpande verksamheten förbättrades med 25 procent
jämfört med fjolåret. Utvecklingen i Kina går framåt med
stormsteg och vårt samarbete med Sapa Building Systems
AB börjar bära frukt som förväntat. Samtidigt levererar
vårt helägda dotterbolag Wasa Rör fina vinster.
Fem miljoner euro investerat
Vår förra emission till allmänheten i maj 2015 övertecknades med 46 procent och hälften av det kapital vi
erhöll då, cirka 25 MSEK, gick till att finansiera SolTechs
andel av ASREs första anläggningar i Kina. Tillsammans
med vår kinesiska partner ASP investerade vi 5 miljoner
euro i eget kapital i dotterbolaget fördelat i förhållande
till vårt ägande. Med tanke på hur aktiepriset stigit därefter som en följd av vår verksamhets utveckling, tror vi
inte någon har anledning att klaga. Alla våra planer har
vi genomfört med besked.

ASRE redan kassaflödespositivt
Per 31 augusti 2016 har vi i Kina 2,84 megawatt (MW)
anslutna till nätet och i slutet av året beräknas denna
siffra vara 16,47 MW. Med undantag för engångskostnader och avskrivningar är vårt samägda dotterbolag ASRE
kassaflödespositivt redan i nuläget med dessa 2,84 MW
anslutna. Dessutom har ASRE en orderstock totalt på
13,5-17,5 MW, det vill säga kontrakt på anläggningar som
inte är driftsatta eller börjat byggas ännu. Vi fortsätter
att bygga orderstock och ligger före vår försäljningsplan
för 2016. På sid 5 återfinns listan med befintliga affärer
fram till 31 augusti i år.
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Kina - Världens största marknad
Marknadsutsikterna ser fortsatt positiva ut. Med 43 gigawatt (GW) har Kina i dag världens största installerade
solenergikapacitet. Denna har ökat med en faktor 13 sedan 2011. Under 2016-2020 skall Kinas installerade solenergikapacitet ökas med 15-20 GW årligen, enligt uttalande
av Nur Bekri, chef för Kinas energimyndighet den 21 mars
2016.
I Sverige har förvärvet av Wasa Rör 2014, visat sig vara
just den stabila vinstgenerator som vi avsåg i detta
utvecklingsskede av koncernen.
Skanska första kunden
Det exklusiva samarbetsavtalet med Sapa Building
Systems AB som slöts i februari 2016 fortskrider planenligt. Avtalet är exklusivt för bägge parter och gäller
i Norden och Baltikum. En första order med Skanska
som kund har skrivits och förhoppningen är att teckna
flera större order under 2016. Under avtalet levererar
SolTech solceller för integration i Sapas olika aluminiumprofilprodukter, såsom fasadsystem, fönster, dörrar och
inglasade tak.
Nya ShingEl passar Benders
Samtidigt fortsätter vi att utveckla nya produkter.
SolTech ShingEl är en unik kombination av traditionell
taktäckning och elförsörjning från solen som är kompatibel med betongtakpannan Carisma från Benders.
ShingEl har redan fått sin första order, till och med före
sin officiella lansering. Vi ser en stor marknad i Norden
inom segmentet för byggmaterial men framförallt i Tyskland där marknaden är ännu större.
Mer kapital till klara affärer
SolTech behöver mer kapital. Detta behov aviserades
redan i det förra prospektet och växer i takt med utbyggnaden av anläggningarna i Kina. Målet för 2016 är att
finansiera och bygga 25 MW i Kina vilket innebär investeringar på motsvarande cirka 240 MSEK. Finansieringen
beskrivs närmare på sidan 6. SolTechs andel ( 4 Meur
eller cirka 38,5 MSEK) utgör huvudparten av den här
presenterade företrädesemissionen.
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I takt med att anläggningarna är anslutna till nätet i Kina
och börjar generera intäkter i ökande nivå, kommer
detta möjliggöra obligations- och bankfinansiering i
motsvarande grad. Vi räknar redan 2017 med att nästan
uteslutande finansiera verksamheten i Kina på det
sättet.
Belöna våra aktieägare
Denna företrädesemission är i första hand riktad till
våra över 8800 aktieägare som dagligen handlar i vår
aktie, aktieägare som redan har fått vara med om
SolTechs goda utveckling hittills och vars lojalitet vi vill
belöna.
Samtidigt välkomnar vi nya aktieägare och fler institutioner.
Det är värt att poängtera att emissionen är garanterad till
drygt 80 procent med teckningsförbindelser från huvudägarna på 1 MSEK och av ett garantikonsortium av stora
investerare på 41,6 MSEK. SolTech har dock vare sig begärt
eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppet. Vi ser det
som ett mycket gott tecken på förtroende och tillit till att vi ska
fortsätta leverera.
Ambitiösa mål
SolTech är i ett kapitalintensivt skede och våra planer
är ambitiösa, men vi ser ingen anledning att dra ner på
takten. Det går inte över en natt, men jag och mitt team
av duktiga och engagerade medarbetare gör allt vi kan
för att skapa ännu ett världsledande svenskt företag.
Vi hoppas på Din medverkan i emissionen.

Frederic Telander
VD SolTech Energy Sweden AB (publ)

Villkor och anvisningar
Aktien som ingår i Uniten som Erbjudandet gäller är SolTech
Energy Sweden AB (publ). Aktien har upprättats enligt svensk
lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Erbjudandet
att teckna Units riktas till Bolagets aktieägare samt till
allmänheten och institutionella investerare i Sverige.
UNIT
Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption (TO2).

Följande ISIN-koder gäller:
Aktien:
Teckningsoptionen TO2:
BTU:
UR:

SE0005392537
SE0009163595
SE0009163579
SE0009163561

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 30 september 2016
är registrerad i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för SolTech Energy Sweden AB (publ) räkning förda
aktieboken äger företrädesrätt att teckna Units i SolTech
Energy Sweden AB (publ) i förhållande till det antal aktier
som innehas på avstämningsdagen. Units kan även tecknas utan företräde av icke aktieägare.
UNITRÄTTER (UR)
Aktieägare i SolTech Energy Sweden AB (publ) erhåller
för varje (1) befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs tretton
(13) uniträtter för att teckna två (2) units.
Erbjudandet omfattar högst 4 045 902 Units, tillika
aktier, samtliga med samma rösträtt, en (1) röst per aktie
och samma rätt till Bolagets vinst.
Vid fullteckning kommer antalet aktier i Bolaget
därför att öka med 4 045 902 aktier, från nuvarande 26 298 368 till 30 344 265 aktier. Utspädningen för
aktieägare som inte deltar i emissionen kommer att bli
cirka 13,2 procent, beräknat som antalet nya aktier dividerat med det totala antalet aktier efter fulltecknad nyemission men före övertilldelning och garantikvittning.

SEPTEMBER 2016

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 13,00 kronor per unit. Det vill
säga 13,00 kr per aktie. Teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North under
kortnamnet SOLT. Emissionskursen är fastställd av styrelsen med vägledning av aktiekursens utveckling under
våren/sommaren 2016. Därtill har styrelsen även gjort en
bedömning utifrån Bolagets affärsmässiga potential och
framtidsutsikter.
TECKNINGSOPTION
Två teckningsoptioner ger rätt teckna en (1) ny aktie i
Bolaget till en teckningskurs på 30,00 kronor per aktie.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna
skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 2 oktober 2017 – 31 oktober 2017.
AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till
deltagande i emissionen är den 30 september 2016.
Sista dag för handel i SolTech Energy Sweden ABs
(publ) aktie med rätt till deltagande i emissionen är
den 28 september 2016. Första dag för handel i SolTech
Energy Sweden ABs (publ) aktie utan rätt till deltagande
i emissionen är den 29 september 2016.

OKTOBER 2016

Sista dag aktien handlas
inklusive rätt till deltagande i emissionen.

NOVEMBER 2016
Offentliggörande av utfall

Sista dag för handel
med uniträtter

Registrering av
emissionen

Avstämningsdag

28 29 30

Första dag aktien handlas utan rätt till deltagande i emissionen

5

Första teckningsdag
Första handelsdag med
uniträtter (UR)
Första handelsdag med BTU

20

24

Sista
teckningsdag

27

31

15

Likviddag teckning
utan företräde
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TECKNINGSTID
Teckning av units ska ske från och med den 5 oktober 2016 till och med den 24 oktober 2016. Styrelsen
har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell
förlängning av teckningstiden ska detta meddelas senast den 24 oktober 2016. Efter teckningstidens utgång
blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter
sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade
uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort
från aktieägarnas VP-konton.
HANDEL MED UNITRÄTTER (UR)
Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq
First North från och med den 5 oktober 2016 till och
med den 20 oktober 2016. Värdepappersinstitut med
erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och
försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja
uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som ej utnyttjas för teckning i
emissionen måste säljas senast den 20 oktober 2016 eller användas för teckning av units senast den 24 oktober 2016 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.
EMISSIONSREDOVISNING OCH
ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på
ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av
Euroclear för SolTech Energy Sweden ABs (publ) räkning
förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 1 och 2 samt sammanfattning av Prospektet (”teaser”). Av den förtryckta
emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna
uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till
aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare
med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan
underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen
av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som är förvaltarregistrerade erhåller en
sammanfattning av Prospektet (”teaser”). Teckning och
betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet
med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 24 oktober 2016. Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med
emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den
särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi
I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna
uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning
genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 ska
då ej användas. Observera att teckning är bindande.
2) Särskild anmälningssedel 1
I de fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller av annan
anledning ett annat antal uniträtter än vad som framgår
av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för
teckning, ska den särskilda anmälningssedeln 1 användas som underlag för teckning genom kontant
betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal units som denne tecknar sig
för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska
betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av
inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest
FK AB (”Aktieinvest”) på nedanstående telefonnummer.
Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning
skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara
Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 24 oktober 2016. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild
anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas.
Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas
utan avseende. Observera att teckning är bindande.
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon:08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan företrädesrätt
För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom
teckning med stöd av uniträtter kommer tilldelning att
ske utan stöd av uniträtter. Anmälan om teckning utan
stöd av uniträtter ska göras under samma tidsperiod
som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning ska göras på särskild anmälningssedel 2 som finns
tillgänglig på SolTech Energy Sweden AB (publ) hemsida
eller kan erhållas från Aktieinvest och G&W Fondkommission. Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 24 oktober 2016. I det fall
fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart
den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar
kommer således att lämnas utan avseende. Observera
att teckning är bindande.
Endast en anmälningssedel per tecknare är tillåtet. I det
fall mer än en anmälningssedel har inlämnats från samma
tecknare kommer enbart den sist inlämnade att beaktas.
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Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat (depå) ska anmäla teckning utan företräde
till sin förvaltare enligt dennes rutiner.
Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan
företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska
ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre
dagar från besked om tilldelning. Något meddelande
lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej
likvid i rätt tid kan tecknade units komma att överlåtas
till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse
komma att understiga priset enligt detta erbjudande,
kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa
units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning sker på följande grunder:

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket
beräknas ske omkring den 15 november 2016, ombokas
BTU till aktier respektive teckningsoptioner utan särskild
avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare
som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer
information från respektive förvaltare.
HANDEL I TECKNINGSOPTIONER (TO)
Teckningsoptionerna avses upptas till handel på First
North så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket,
vilket beräknas ske i mitten av november 2016.
UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

◾◾ I första hand tilldelas dem som tecknat units med
stöd av uniträtter och anmält intresse för teckning
även utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning,
fördelning ska ske i förhållande till det antal uniträtter sådana personer utnyttjat vid teckning och,
i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer SolTech Energy Sweden AB (publ) att offentliggöra
utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att
ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på
SolTech Energy Sweden AB (publ):s hemsida.

◾◾ I andra hand tilldelas andra personer som tecknat
units utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning,
fördelning ska ske i förhållande till det antal units
som var och en av dessa personer tecknat utan
stöd av företrädesrätt, samt i den mån detta inte
kan ske genom lottning.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION
I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen har styrelsen för avsikt att, enligt
bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2016, fatta
beslut om övertilldelning med högst 195 000 units till en
emissionskurs om 13 SEK per unit.

◾◾ I tredje hand skall fördelningen ske till garanter
av Företrädesemission, pro rata i förhållande till
garanterat belopp.

TILLDELNING AV UNITS VIA
ÖVERTILLDELNINGSOPTIONEN
Eventuell tilldelning av aktier via övertilldelningsoptionen kommer att ske på följande grunder:

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,
Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna units i
nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på
telefon ovan för information om teckning och betalning.
BETALD TECKNAD UNIT (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren
en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda
tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto.
Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills
emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

◾◾ Units i första hand ska tilldelas dem som också
tecknat Units med stöd av teckningsrätter, oavsett
om de var aktieägare på avstämningsdagen eller
inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning.
◾◾ I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat Units utan stöd av teckningsrätter, pro rata i
förhållande till deras anmälda intresse.
◾◾ I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro
rata ska tilldelning ske genom lottning.

HANDEL I BTU
Handel i BTU kommer att ske på First North från och
med den 5 oktober 2016 till och med att emissionen
registrerats hos Bolagsverket.
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BESKED OM TILLDELNING VID
ÖVERTILLDELNINGSOPTIONEN
Besked om eventuell tilldelning av Units tecknade i
övertilldelningsoptionen lämnas genom översändande
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid
skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet
av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till
den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid
kan Units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga
priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få svara
för hela eller delar av mellanskillnaden.
LEVERANS AV UNITS I
ÖVERTILLDELNINGSOPTIONEN
De Units som tecknas via övertilldelningsoptionen levereras då den riktade emissionen av övertilldelningsoptionen har registrerats på Bolagsverket. Detta beräknas
ske i mitten av november 2016. Inga BTU erhålls vid
teckning i övertilldelningsoptionen.
I UNITEN INGÅENDE EMITTERADE AKTIERS
RÄTTIGHETER
Alla nya och gamla aktier berättigar till utdelning fr.o.m.
avstämningsdagen för den utdelning som beslutas
närmast efter den aktuella nyemissionens registrering.
Samtliga aktier har samma rätt till utdelning. Några begränsningar i rätten till utdelning finns inte. Utbetalning
av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden
AB eller, avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare
inte kan nås kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget
avseende utdelningsbelopp och begränsas endast
genom regler om preskription.
Från den dag registrering av de nya aktierna skett hos
Euroclear Sweden AB äger dessa samma rättigheter
som de tidigare emitterade aktierna, såsom rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktier av samma slag, rätt
till andel av överskott vid eventuell likvidation, inlösen
och konvertering. Det finns ingen inskränkning i rätten
att överlåta de emitterade aktierna.
Villkor för eventuell företrädesrätt vid nyemission
bestäms av bolagsstämman. Det finns i dagsläget inga
inlösenprogram eller utestående konvertibla skuldebrev i Bolaget. Bolaget har emitterat teckningsoptioner
avsedda för bolagets personal. Teckningsoptionerna
ger rätt till teckning av 1 927 720 nya aktier i Bolaget.
Programmet beskrivs närmare på sidan 79, Options-
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program. Aktieägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med
mera styrs av Bolagets bolagsordning vilken finns återgiven i sin helhet på sidan 81 i Prospektet. Bolagets
aktier har emitterats i enlighet med bestämmelserna i
Aktiebolagslagen (2005:551) och aktieägarnas rättigheter
avseende aktierna får endast ändras i enlighet med
bestämmelserna i denna lag.
RÅDGIVARE
G & W Fondkommission är Rådgivare åt Bolaget i
samband med Erbjudandet. För administrativa tjänster
i samband med emissionen, såsom likvider och registrering av aktier i Euroclear Sweden AB:s, system anlitas
Aktieinvest FK AB, som inte har några intressen i Bolaget
utöver detta uppdrag.
SKATTEFRÅGOR
Gällande skattefrågor kring erbjudandet i detta Prospekt hänvisas till avsnittet ”Skattefrågor” på sidorna
82 - 84.
ÖVRIG INFORMATION
Aktierna i Bolaget 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.
Såvitt Bolaget känner till har inte aktieägare eller
medlemmar av Bolagets förvaltnings-, lednings-, eller
kontrollorgan, eller någon enskild investerare, avsikt att
teckna erbjudna andelar som motsvarar mer än 15 procent av Erbjudandet. Vissa styrelseledamöter och
ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i
Erbjudandet genom att de äger aktier i Bolaget.
Styrelsen äger rätt att dra tillbaka Erbjudandet för det
fall att styrelsen finner att intresset för att delta har varit
för svagt. Meddelande om detta kommer i sådant fall
att utgå till berörda tecknare innan betalning av aktierna
har skett.

Verksamheten
Affärsmål
SolTechs mål är att bli en leverantör av kompletta
energisystem samt bidra till energioptimering, ytterst
energineutralitet, det vill säga leverera ett system till en
fastighet som därmed över året inte förbrukar någon
köpt elektricitet. Från att, som i Kina, äga, driva (sälja
den elektricitet som anläggningen producerar) samt
löpande underhålla anläggningen, till att sälja system
integrerade i tak eller fasad i samarbete med exempelvis Sapa Building Systems. Genom effektivare styr-/
reglerfunktioner och värmepumpsteknik avser Bolaget
skapa optimal drift, ekonomi och kundnytta, exempelvis

genom att kombinera SolTechs solenergilösningar med
en värmepump och dimensionera systemet så att detta
på årsbasis producerar lika mycket elektricitet som
värmepumpen förbrukar - energineutralitet.
Målet ska uppnås genom fortsatta marknadssatsningar
på Bolagets egenutvecklade produkter samt genom
utökade samarbeten med och/eller förvärv av strategiska företag med kompletterande teknik och marknadskanaler.

Finansiella mål fram till och med 2019
Omsättning

Koncernen ska ha uppnått en omsättning som överstiger 300 MSEK.

Vinstmarginal efter skatt

En stabil och uthållig lönsamhet i storleksordningen 15-20 procent efter skatt.

Tillväxt

Därefter en tillväxt om cirka 20 procent per år.

Bakomliggande teknik
TVÅ FORMER AV SOLENERGILÖSNINGAR
Det finns idag huvudsakligen två typer av solenergilösningar: solceller, som omvandlar solstrålar till elektricitet, och termisk solenergi, som via solfångare värmer
vätska eller luft.
Termisk solenergi är väl beprövad och har funnits på
marknaden i många år. Med termisk solenergi avses en
vätskeburen teknik för att tillvarata värmeenergin i solljuset. Energin i solstrålarna används för att värma upp
vätskan som sedan kan överföra energin för uppvärmning eller skapa varmvatten. Utifrån denna teknik har
Bolaget utvecklat ett solenergisystem. Systemet bygger
på en egenutvecklad takpanna i glas som blivit något
av Bolagets signum. Under dessa takpannor installeras
egenutvecklade absorbatorer som tar tillvara på värmen
från solen och överför den till en vätska som därefter
samlas upp i en ackumulatortank. Från tanken kan energin överföras exempelvis till radiatorer för uppvärmning
av fastigheten. På samma sätt fungerar den elproducerande absorbatorn med skillnaden att elektricitet
produceras i stället för termisk värme och att takpannan
i glas inte används, dvs. absorbatorn är i sig både en
takpanna och en anläggning för produktion av solel.
Systemet ansluts till fastighetens elnät och konfigureras

på sådant sätt att den elektricitet som produceras, i
första hand förbrukas i fastigheten, medan eventuellt
överskott säljs ut på nätet.
Fotovoltaisk solenergi, eller solceller, innebär att
solens strålar används för produktion av elektrisk energi. Solcellerna monteras på byggnader eller uppförs
fristående, antingen i så kallade solkraftsparker eller i
mindre anläggningar och även för privata ändamål. Med
rådande prisläge på solceller och stigande kostnader för
elektricitet, kommer tekniken väl till pass inom många
olika områden, från installation på alla slags fastigheter,
stora som små, till olika lågenergiapplikationer som
trädgårdsbelysning, miniräknare, mobiltelefoner och
liknande samt som stöd för drift av till exempel en värmepump i syfte att uppnå energineutrala totallösningar.
Generellt delas solcellspaneler upp i två grupper –
paneler med kristallina solceller, de vanliga så kallade
kiselsolcellerna, eller paneler med tunnfilmssolceller.
SolTech har valt att bli återförsäljare av den senare
typen och har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för
Skandinavien med den kinesiska tillverkaren Advanced
Solar Power Hangzhou Inc (ASP).
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Fördelen med en tunnfilmssolcell
Utvecklingen för solceller av tunnfilmstyp har gått
framåt och det är Bolagets uppfattning att det idag finns
flera fördelar med tunnfilmstekniken gentemot kristallina solceller. Mätningar som Bolaget tagit del av, vilka
genomförts av det tyska företaget JUWI AG (juwi.com),
som är specialiserade på förnybar energi. och som
presenterades av dotterbolaget Forrest Collins juwi
solar Inc. 2 februari 2010 i San Francisco vid Photon 2nd
thin film conference, visar att solceller av tunnfilmstyp
producerar fler kWh per år och installerad watt vid jämförelse med kristallina solceller. Verkningsgraden, det vill
säga den elektriska energi som genereras i förhållande
till den energi som tillförs via solen, uppgår till cirka 13-14
procent vilket förvisso är något lägre än för kiselsolceller. Skälet till att tunnfilmssolcellen ändå över tid producerar mer energi, är förmågan hos dessa att genom ett
bredare optiskt spektrum för omvandling av solljuset till
elektrisk energi, vara effektivare i diffust ljus och mindre
känsliga för höga temperaturer och skuggning. En
solcellspanel som blir varm, vilket är naturligt när solen
lyser på den, förlorar i effekt i förhållande till idealläget
vilket utgörs av 25 graders paneltemperatur vid 1 000
watts solinstrålning per kvm. För en kiselsolcell ligger

förlusterna vid ökad temperatur på cirka 0,5 procent
per grad överstigande 25. Samma siffra för tunnfilmssolcellen är cirka 0,2 procent per grad överstigande 25 vid
samma instrålningstal. Tester har påvisat att detta
sammantaget resulterar i att tunnfilmssolcellen under
ett år producerar mer energi per installerad watt och år.
Se diagram nedan.
Diagramet visar en sammanställning där JUWI jämfört
tunnfilmssolceller av samma typ som Bolaget säljer,
med kiselsolceller. Testet visar att tunnfilmssolcellerna genererade i snitt 5,4 procent mer elektricitet per
installerad watt och år, vid jämförelse med kiselsolcellerna. Detta ska ses mot bakgrund av att produkterna
har en livslängd som är cirka 30 år, under vilken period
dessa 5,4 procent årligen blir till betydande mängder energi. Studien omfattade 88 projekt i Europa av
vilka 37 st. var tunnfilmsanläggningar och 51 st. kiselanläggningar.
SolTechs solcellspaneler marknadsförs under varumärket SolTech Supreme, och SolTech Supreme ST.
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Produkter
SolTech utvecklar, säljer och installerar solenergisystem och/
eller andra energibesparande system för fastighetsmarknaden.
Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden:
◾◾ SolTech System - Fotovoltaisk samt termisk solenergi
◾◾ Vatten och sanitet, VS
SOLTECH SYSTEM
SolTech System är samlingsnamnet på såväl de vätskeburna (termiska) som de elproducerande (fotovoltaiska)
och integrerade solenergisystemen som marknadsförs
inom affärsområdet.
Systemkonceptet är att leverera taktäckning och solfångare i ett som kopplas samman med fastighetens
värmesystem (termiska) eller elsystem (fotovoltaiska).
Samtliga produkter inom SolTechs utbud kan därför
kombineras med varandra för att få ut största möjliga
effekt av energin från solen. Ett Sigma-system kan kombineras med ett Supreme-system för att driva till exempel en värmepump. Dessutom är SolTechs glastakpanna
utformad för att praktiskt och estetiskt kunna kombineras med traditionella betongtakpannor, vilket innebär
att fastighetsägaren kan välja att täcka endast en del av
taket med SolTech-pannan och resterande del med betongtakpannor. Genom att kombinera olika tekniker kan
ett maximalt energiuttag uppnås och fastighetsägaren
får ett i det närmaste helt energineutralt system.

Ovan en bild som på nära håll visar SolTechs Sigma glaspanna
tillsammans med en Benders Palema betongpanna.

Energineutralt
Enligt SolTech innebär energineutralt att nyttjandet av
solenergi producerar den mängd energi som på årsbasis
åtgår för uppvärmning och varmvatten i en svensk fastighet. Detta uppnås enligt Bolaget genom att kombinera
SolTech System med en modern värmepump. SolTech
Sigma levererar varmvatten och uppvärmning under en
stor del av året, och SolTech ShingEl förser huset med så
pass mycket el att det till och med motsvarar elkonsumtionen för värmepumpen på årsbasis.

Älta skola i Nacka kommun utanför Stockholm - Den ursprungliga takbeläggningen har ersatts med 160 m2 av SolTechs glastakpanna. Systemet är en
kombination av Sigma och äldre variant av ShingEl och producerar såväl varmvatten som el för att driva pumpar och annan elektrisk utrustning i systemet.
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SolTech Sigma
Är ett termiskt vätskeburet solenergisystem. Under
takpannan i glas återfinns absorbatorn som tillvaratar
energin från solen och överför denna till en frostskyddad vätska som cirkulerar genom absorbatorn. Systemet är sammankopplat med ackumulatortanken där
energin lagras för att därifrån transporteras vidare ut i
värmesystemet eller för produktion av tappvarmvatten.
Systemet är flexibelt och kan integreras med alla i dag
kända värmesystem som t.ex. fjärrvärme, bergvärme,
luft/vattenvärmepump, pellets, ved, olja eller elpanna.

Ovan en genomskärning av SolTech Sigma samt som del av taket.

Bilden visar SolTech Sigma systemet tillsammans med glaspannan.

SolTech ShingEl
Är ett elproducerande system som är en unik kombination av traditionell taktäckning och elförsörjning
från solen. Produkten är både en takpanna och en
tunnfilmssolcell, som tillvaratar energin från solen och
överför denna till fastighetens elsystem. Systemet är oftast konfigurerat så att den elektricitet som produceras
i första hand används i fastigheten. Vid överproduktion
säljs överskottet ut på nätet. SolTech ShingEl är kompatibel med betongtakpannan Carisma från Benders och
kompletterar SolTechs termiska produkt Sigma.

Bilden visar SolTech ShingEl tillsammans med betongtakpannan Carisma.

SolTech Supreme och Supreme ST
Genom att kombinera elproduktion med skräddarsydd
skuggning, blir SolTech Supreme ST det intelligenta
valet i många applikationer där kunden vill ha in ljuset,
samtidigt ha utsikten kvar, men ändå minska behovet
av klimatkyla och samtidigt få ett bra inomhusklimat.
Supreme ST kan erhållas med olika grad av transparens,
beroende på kundens önskemål. Eftersom behovet av
skuggning normalt är större för ett tak vid jämförelse
med en fasad, är lägre transparens ofta att föredra där,
till skillnad från fasaden där utsikt och ljusinsläpp är
centrala varför högre transparens i väggapplikationer är
vanligt.

SolTech Supreme - integrerat i ett tak.
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Produkterna finns i två varianter. Supreme är en
utanpåliggande solcell och Supreme ST är en solcell
för inbyggnad/integrering som är semitransparent och
fungerar både som solcell och solskydd. Supreme kan
monteras ovanpå ett tak eller fristående på ett fält,
en parkeringsplats eller motsvarande. Supreme ST är
genomsläpplig och kan därmed monteras i en fönsterfasad, ljusgård eller liknande. Det är Supreme ST som integreras med Sapa Building Systems aluminiumprofiler.

SolTech Supreme ST. Bilden visar en vägg helt bestående av
semitransparenta tunnfilmssolceller av samma typ som marknadsförs av
SolTech på den skandinaviska marknaden.

VATTEN OCH SANITET, VS
Affärsområdet VS bedrivs i det helägda dotterbolaget
Wasa Rör T. Mickelsson AB som förvärvades under
2014. Bolaget är beläget på samma adress i Stockholms
innerstad sedan 50-talet och har primärt Mälardalen
som arbetsfält. Inriktningen är främst entreprenadverksamhet mot byggföretag kompletterat med service till
fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Strategin är att verka med egen personal och
sälja utan mellanhänder, men ta in externa underleverantörer vid behov. Omsättningen utgörs av försäljning
av entreprenad- och servicetjänster samt material inom
VS-området. Genom förvärvet fick SolTech tillgång till
en plattform för tillväxt inom detta expansiva affärsområde. SolTech blev även en fullserviceleverantör genom
förvärvet, det vill säga utöver de miljövänliga energiprodukterna finns nu också kompetensen och resurserna

såväl för att effektivisera kundernas energisystem som
utföra tjänster inom VS, vilket visat sig vara en lyckad
kombination.
Byggföretagen, som är den enskilt största kundgruppen, utgörs främst av nyproduktion på entreprenad
och uppdrag inom ROT (Renovering, Ombyggnad och
Tillbyggnad). Bolaget som traditionellt sett inte gjort
någon marknadsföring av sina tjänster har börjat marknadsföra sig mer aktivt på nätet och i branschmedia.
Wasa Rör har utvecklats mycket positivt under första
halvåret 2016 med en stabil vinst som resultat. Kunderna är väletablerade och stabila. I kombination med en
god marknad inom sektorn, räknar Bolaget med fortsatt
positiv tillväxt inom detta segment.

Försäljningsstrategi
SolTechs försäljningsstrategi kan delas in i fem
kategorier:
1. Direktförsäljning till identifierade kunder där
repetitiva affärer kan påräknas. Kunder som Bolaget
såväl uppsöker själv som kommer i kontakt med genom
allmän och kundspecifika försäljnings- och marknadsinsatser. Privatkunder och kunder med engångsbehov
hänvisas till kanalparters enligt punkt 3, nedan.
2. Branschrelaterade försäljningsagenter och distributörer. Inom denna kategori finns tillverkare, installatörer
och försäljare av värmepumpar och andra former av
energieffektiviseringslösningar samt luftkonditioneringsaggregat. Även takläggare ryms inom denna kategori
där det ofta finns ett incitament hos mottagaren att
själv öka sin marknadsnärvaro genom att erbjuda även
SolTechs produkter.
SolTech ShingEl lanseringsstrategi
Enligt information som Bolaget funnit på Benders hemsida ligger deras takpannor i betong på sex av tio hus
i Sverige. Benders är en ledande aktör på taktäckning i
Sverige som dessutom har verksamhet utanför Sverige.
I SolTechs samtal med kunder och samarbetspartners,
däribland Benders framkommer att det byts tak i Sverige
på cirka 30 000 villor varje år. SolTech avser bli produktleverantör i samarbete med såväl takläggare som husbyggare av olika slag. Enbart i Mälardalen innebär detta
ett hundratal firmor som tänkbara samarbetspartners.
SolTech kommer att stå för löpande produktträning och
tillhandahålla inkopplingsinstruktioner. Takläggarna och
småhusbyggarna kommer att ansvara för försäljning,
uppföljning och löpande service. Det senare är en ny intäktskälla som inte finns för traditionella tak. Lanseringen
är planerad till Q1 2017 i Sverige för vidare expansion först

till övriga Norden och därefter till Tyskland. Som jämförelse kan återigen Solar City nämnas. Deras uppskattning av
potentialen för en ShingEl-liknande produkt i USA uppgår
till cirka 5 miljoner tak som årligen byts i Amerika. Källa:
CNBC, artikel av Robert Ferris, 10 augusti 2016 ”Solarcity
has plans to sell homeowners a solar roof”
3. Strategiska samarbetspartners i Sverige – I denna
kategori återfinns återförsäljare så som Woody Bygghandel AB som Bolaget nyligen har träffat avtal med (se
avsnitt Väsentliga avtal sid 72). Men även byggmaterialföretag såsom samarbetsavtalet med Sapa Building
Systems, (se avsnitt Väsentliga avtal sid 72), samt
byggföretag och småhustillverkare.
Samarbetsstrategi för Sapa Building Systems AB
Avtalet med Sapa gäller i Norden och Baltikum. Marknaden är omfattande och den gemensamma produkten
är SolTechs elproducerande glaskonstruktion med
tunnfilmssolceller installerade i en Sapa aluminiumprofil. Dessa gemensamma produkter säljs genom Sapas
nätverk av cirka 125 återförsäljare i Norden och Baltikum
mot målgrupperna arkitekter, tekniska konsulter och
fastighetsägare. Denna modell möjliggör användandet
av en kunnig, driven och lokalt förankrad försäljningsstyrka som blir SolTechs och Sapas förlängda arm mot
kunden. SolTechs personal utbildar Sapas återförsäljare
dels i allmän produktkännedom, dels i kunskap om för
vilka projekt tekniken passar, samt i hur en solcell ansluts till elnätet och processen kring inkopplingen. Själva
försäljningen gör SolTech tillsammans med Sapas personal. En konkret order innebär att Sapa och SolTech
levererar sin gemensamma produkt till återförsäljarna
som därefter ansvarar för installation, driftsättning och
projektavslut samt löpande underhåll vid behov.
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4. Strategiska samarbetspartners utomlands –
Partners som har såväl den ekonomiska kapaciteten
och viljan att finansiera egna testinstallationer som kan
uppvisas lokalt för kunder. Det är viktigt att här hitta rätt
och urskilja företag som har ett lokalt välkänt och etablerat namn och som kan svara för hela processen, från
försäljning till installation och löpande service. I dagsläget arbetar Bolaget med introduktion av sina produkter
enligt denna strategi i Kina samt på Bolagets övriga
huvudmarknad Sverige och därefter i Tyskland.

5. Exklusiva avtal och/eller JV (joint venture) för specifika högvolymmarknader där samarbetspartners med
lokal närvaro har stor inverkan på tillväxttakten och produktens allmänna acceptans i marknaden. Främst avses
den kinesiska marknaden och dotterbolaget ASRE som
är samägt med ASP (Advanced Solar Power Hangzhou
Inc.– samarbetet presenteras närmare nedan).

Advanced Solar Power (ASP) – SolTechs partner i Kina
SolTechs VD Frederic Telander träffade ASPs VD Ben Wu första gången våren 2013 på
Intersolar i München, som är Europas största solenergimässa. SolTech hade sökt
specifikt efter experter inom och producenter av tunnfilmssolceller. I ASP anser man
sig nu funnit den bästa samarbetspartnern.
Relationen har sedan Intersolar utvecklats till ett nära
samarbete. SolTech är exklusiv återförsäljare av ASPs
produkter i Norden och bolagen har bildat två gemensamt ägda företag – Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co.Ltd (ASRE) i vilket parternas gemensamma satsning i Kina bedrivs, samt Advanced SolTech
Sweden AB (publ) (ASAB) som finansierar verksamheten
i Kina - hitintills med en första obligationsemission
på 65,5 MSEK.
ASP grundades 2008 av Ben Wu och hans far professor Xuanzhi Wu och är en världsledande producent av
tunnfilmssolceller. ASP har en helautomatiserad fabrik i
Hangzhou, Kina med en årlig produktionskapacitet motsvarande 45 MW. ASP är dessutom, till dags dato ensamma i världen om att kunna producera semitransparenta CdTe tunnfilmssolceller. Med denna produkt som
bas har SolTech tecknat ett exklusivt samarbetsavtal
med Sapa Building Systems AB i Norden och Baltikum
för integration av produkten i bland annat fasader.
Familjen Wu bodde under många år i USA och professor Wu verkade då som forskare på det högt ansedda
US Department of Energy´s National Renewable Energy
Lab (nrel.gov). Familjen återvände till Kina 2007 i syfte att
etablera ASP med grund i den forskning som Professor
Wu bedrivit i USA.
ASP har i dag nio patent på sin teknik och ytterligare sex
är på väg att inges. Bolaget ägs av familjen Wu, personalen och ett antal institutionella investerare. Däribland
finns Legend Capital, North Light Venture Capital,
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Morningside Venture Capital och Sequoia Capital. ASP
är väl kapitaliserat och man har under åren investerat
cirka 40 miljoner USD i utrustning och marknadsföring.
Vid en planerad börsintroduktion i Kina under 2016 avser man finansiera bolaget med ytterligare cirka 40 miljoner USD för att stärka sin kapitalbas för expansion.
Enligt en skriftlig redogörelse för SolTech av VD Ben Wu,
tillika huvudägare, har ASP inga lån, ett eget kapital som
uppgår till cirka 200 MSEK och en försäljning som verksamhetsåret 2015/2016 (brutet räkenskapsår) uppgick till
cirka 60 MSEK. ASP har drygt 150 personer anställda vid
sin anläggning i Hangzhou.

SolTechs kinesiska verksamhet
Strategin för SolTechs kinesiska verksamhet genom det samägda
dotterbolaget ASRE (se faktarutan nedan) syftar till att bygga
en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 ha en
installerad kapacitet på cirka 230 megawatt (MW). Denna beräknas
vara fullt driftsatt år 2020 och generera en löpande årsomsättning
om cirka 400 MSEK.
Genom SolTechs samarbete med ASP blir bådas
erbjudande till marknaden mer komplett. SolTech är
i dag enligt Bolagets bedömning ensamt i världen om
tekniken med glastakpannan med underliggande absorbator för produktion av antingen termisk värme och/
eller elektricitet i form av sin SolTech ShingEl produkt
med de specifika egenskaper som denna innehar. Därtill
är ASP:s semitransparenta modul för produktion av
elektricitet unik i sitt slag och modulen kan med fördel
installeras i glasfasader och utgöra både fasadtäckning
och samtidigt producera elektricitet. Produkterna är således både en tak- och/eller väggtäckning samtidigt som
det också är en solenergilösning. Utöver fasader, platta
industriella och andra typer av tak som ASP haft specifika produkter för, kan ASRE med nyttjande av SolTechs
teknik erbjuda lösningar för samtliga pannbeklädda
tak. Såväl SolTech som ASP är således leverantörer till
ASRE och säljer sina respektive produkter till en avtalad
nettokostnad plus ett 15 procentigt påslag.
ASRE är hemmahörande i Hangzhou i Zhejiangprovinsen och baserat i ASPs lokaler, från vilka man styr
verksamheten i andra intilliggande regioner i Kina. ASRE
har i augusti månad 2016 tre anställda. Detta antal ökar
självfallet i takt med att verksamheten ökar.
En kortare beskrivning av Zhejiangprovinsen ger
Wikipedia i augusti 2016: ”Zhejiang är den tredje största ekonomin och tredje största exportören i Kina. På
grund av provinsregeringens företagsvänliga politik har
tusentals småföretag blomstrat och provinsen är känd
i Kina för sin entreprenörskultur, vilket också lett till att
den ekonomiska klyftan mellan stad och landsbygd är
mindre här än på andra håll i landet. Ett starkt bidragande skäl till framgångarna är låga lönekostnader och
stora volymer. Zhejiangs tillverkningsindustri framställer
främst elektronik och annan utrustning.”
ASP bistår dotterbolaget ASRE med sitt nationella
nätverk av cirka 30 återförsäljare som både säljer och
installerar anläggningarna i sina respektive regioner.
ASRE betalar provision för genomförda affärer och
ett fast pris för installationen. ASRE kan på detta sätt

vidmakthålla en liten, kostnadseffektiv och flexibel organisation med låga fasta kostnader. Återförsäljaren tar
ingen risk för inköp av materialet och erhåller ersättning
mot prestation samtidigt som man löpande svarar för
anläggningarnas underhåll. Ett mycket effektivt och bra
samarbete som gynnar bägge parter.
Tack vare att ASRE:s ägare SolTech och ASP även tillverkar produkterna lokalt, har ägarna gemensam kontroll
över hela kedjan från försäljning och produktion till
färdig anläggning hos kund.
Försäljning sker uteslutande till kommersiella kunder
(B2B), vilka under långtidsavtal, 20 år + förbinder sig att
köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive
anläggning producerar, dvs. kunden betalar inte för
anläggningen utan förbinder sig i stället köpa all el och/
eller termisk värme som anläggningen producerar. Kunden får tillgång till ren energi producerad av solen till
ett lägre pris jämfört med det man löpande betalar sin
vanliga leverantör och får samtidigt en form av hyra för
sitt tak genom rabatten per kWh. Ett starkt incitament
för kunden.
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ASRE, som i detta fall både levererar och äger anläggningen, får utöver intäkten från kunden för köpt el, även
bidrag från staten. Bidraget räknas per levererad kWh
till kunden och fördelar sig enligt följande:
◾◾ Från Centralregeringen erhålls ett bidrag för en
period av 20 år. Bidraget motsvarar inledningsvis 0,51 kr per kWh men minskar successivt under
bidragsperioden
◾◾ Från Provinsregeringen erhålls ett bidrag motsvarande 0,11 kr per kWh i 20 år
◾◾ Det förekommer även bidrag från lokalregeringen
och distriktet i vissa regioner som utges under en
period av 3-5 år. Bolaget har dock valt att inte ta
med dessa mer kortvariga bidrag i ASRE:s kalkyler.
Bidraget kommer ASRE tillhanda genom den leverantör
av elektricitet och/eller nätägare som kunden har.
Källa: NDRC (National Development and Reform
Commission), 26 aug. 2013 och SG (State Grid), 22 okt. 2012

INTÄKTERS JURIDISKA SKYDDSRAM
Oaktat spridningen av installerad kapacitet på flertalet
kunder, kan en eller flera av dessa gå i konkurs eller inte
betala för köpt elektricitet vid avtalets ingående, eller
upphöra att betala under pågående kontraktsperiod.
För att undvika denna risk har specifika paragrafer
tillförts i kundavtalen som ger leverantören, det gemensamma bolaget, rätt att sälja producerad elektricitet till
nätägaren i händelse av att kunden inte skulle betala.
Då ASRE:s tillgångar i form av solenergianläggningarna
är installerade på kundernas tak och på fastigheter som
inte ägs av ASRE, är äganderätten till anläggningarna
säkerställda genom avtal med kunden och dessförinnan under installationsperioden, genom avtalet med
projektledarföretaget/installatören som reglerar själva
installationsförfarandet. Varje kund undertecknar ett så
kallat ”roof-top agreement” som löper under 20 år och
som reglerar allt från priset på elektricitet till utköp av
anläggningen och löpande äganderätt till denna, allt i
enlighet med kinesisk rätt och praxis.
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Om kunden under kontraktets löptid exempelvis slutar
att betala för den elektricitet som anläggningen producerar, har ASRE enligt avtal rätt att sälja elektriciteten till
vem man önskar, inklusive nätägaren och på detta sätt
vara säkerställd att alltid kunna sälja producerad el till
en mottagare.
I händelse av att fastigheten säljs till tredje part gäller
avtalet alltjämt och överförs till den nya ägaren på
samma villkor om den nya ägaren har gett sitt samtycke.
Den gamla ägaren ska enligt kontraktet göra sitt yttersta
för att erhålla den nya ägarens samtycke. För det fall att
den nya ägaren inte önskar att avtalet överförs, kan den
tidigare ägaren av fastigheten köpa ut anläggningen från
ASRE och betalar då ett premium för denna.
Även om kunden går i konkurs har ASRE under tiden
som fastigheten står utan ny ägare, fortfarande möjligheten att sälja elektriciteten till nätägaren eller till
annan kund om kundens konkursförvaltare har gett
sitt samtycke. ASRE har om man så önskar även rätt att
montera ned anläggningen och transportera bort denna, men det finns inget skäl för ASRE att göra detta om
konkursförvaltaren har gett sitt samtycke, eftersom man
löpande då kan säkerställa försäljning av den elektricitet
man producerar.
FÖRSÄLJNING
ASRE ligger före sin försäljningsplan för 2016, och har
hittills tecknat strategiska samarbetsavtal med Henan
Provincial Energy Conservation Co. Ltd i Henanprovinsen och Yang Tai Group Co. Ltd. i ShanXi provinsen,
motsvarande totalt 150 MW installerad solenergikapacitet under en femårsperiod. Av dessa planeras 15 MW att
installeras under 2016 och hittills har order motsvarande 6,3 – 10,3 MW tecknats under avtalen.
Inkluderat de order som erhållits under samarbetsavtalen har ASRE en total volym, det vill säga liggande
order och redan uppförda anläggningar, motsvarande 24,87 – 28,87 MW. Av dessa är 13,5 – 17,5 MW orderstock, det vill säga anläggningar som inte börjat byggas
ännu. ASRE fortsätter nu att bygga orderstock med
målet att finansiera och installera 25 MW under 2016.
Nedan redogörs för det aktuella affärsläget.

ASRE’S ORDERSTOCK

I tabellen nedan* framgår de affärer som ASRE innehar per 24 augusti 2016, dvs.
24,87-28,87 MW, vilket publicerades i Bolagets oreviderade halvårsrapport för 2016.
Av dessa utgör 13,5 - 17,5 MW, orderstock, det vill säga kontrakt på anläggningar som
inte är driftsatta eller under byggnation. Siffror inom parentes hänvisar till not för
anslutningsordning i efterföljande tabell. Noteras bör att samtliga dessa order har
redovisats via press releaser som återfinns på Bolagets hemsida.

EF FEK T

B ER ÄK N AD I N VESTER I N G
MSEK

Ningbo Harbour Cold Storage and
Transportation Center

960 KW

9,79

2016-02-17

Ningbo General Mechanical Plastic
Machine Factory

670 KW

7

2016-05-30

Kaifeng City Government

285 KW

3

2016-02-06

Terumo

325 KW

3,4

2015-04-15

Ningbo Hetson Car Parts Co. Ltd.

600 KW

6,3

2016-08-31

1,13 MW

11,5

Färdigbyggd (1)

Zhejiang Sci-Tech University del 1

400 KW

5,1

Färdigbyggd (2)

Zhejiang Sci-Tech University del 2

400 KW

5,1

Kvartal 1, 2017

Zhejiang Jindun Fire-Fighting Equipment
Co. Ltd I Shaoxing

4 MW

40

Färdigbyggd (3)

Ningbo WeiYe Corp Co. Ltd

1 MW

10,27

Under byggnation (4)

Henan Provincial Energy Conservation
Co. Ltd

3-5 MW

30-50

Kvartal 3-4, 2016

YangTai Group Co. Ltd.

3-5 MW

30-50

Kvartal 3-4, 2016

Zhejiang Jinma Packing Material Co. Ltd

1 MW

10,2

Under byggnation (5)

Zhejiang Room Eye Energy Saving Technology Co. Ltd

1 MW

10,2

Under byggnation (6)

Zhejiang JunHe Pumps Holding Co. Ltd

2 MW

20,5

Kvartal 4, 2016 (7)

Ebara Great Pumps Co. Ltd

2 MW

20

Kvartal 4, 2016 (8)

Shanghai Yongde Labels Packaging Co.
Ltd

250 KW

2,8

Kvartal 4, 2016 (9)

Cixi Huawei Appliance Co. Ltd

850 KW

8,74

Kvartal 4, 2016 (10)

KUND

Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

P LAN ER AD
B YG G STAR T

D R I FTSA T T

* Redovisad effekt, planerad byggstart, orderstorlek etc. kan i vissa fall avvika från de uppgifter som löpande publicerats i pressmeddelanden och
beror på den slutliga systemdesignen och takets placering.
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ANSLUTNINGSGRAD
Per 24 augusti, 2016 har ASRE en effekt motsvarande
2,84 MW anslutna till elnätet som genererar intäkter,
enligt uppgifter som kungjorts i Bolagets oreviderade
halvårsrapport från 24 augusti 2016. Den planerade anslutningsmånaden till elnätet för anläggningarna i tabellen ovan redovisas i tabellen nedan i följande ordning.
ANSLUT EN EFFEK T

September – 2016

1, 13 MW

20
15

1 MW

7

December – 2016

2 MW

8

December – 2016

2 MW

9

December – 2016

250 KW

10

December – 2016

850 KW

Planerat nätanslutna anläggningar
per 31 december, 2016

Installerad eﬀekt/kvartal
Ackumulerad installerad eﬀekt

13,63 MW

INVESTERINGSKALKYL
Att finansiera, installera och driftsätta en komplett
anläggning i Kina på ett industriellt tak bedömer Bolaget
baserat på erfarenhet i snitt kostar cirka 10,44 kr (1,10
EUR) per watt, liksom när installationen genomförs på
ett pannbeklätt tak på grund av merkostnad.
Kunden betalar cirka 0,85 kr (0,09 EUR) per köpt kWh till
ASRE. Därefter erhåller ASRE, enligt uppgifter från NDRC
(National Development and Reform Comission, 26 aug
2013) och SG (State Grid, 22 okt 2012), bidrag med ytterligare cirka 0,62 kr (0,065 EUR) per levererad kWh till
kunden och detta under 20 år. Således är den långsiktiga intäkten för ASRE cirka 1,47 kr (cirka 0,155 EUR) per
levererad kWh under 20 år. I detta kalkylexempel har
Bolaget inte inkluderat de bidrag per kWh som erhålls
från lokalregeringen och distriktet under de första 3-5
åren.
En anläggning motsvarande 500 KW (500 000 watt)
skulle alltså i exemplet kosta totalt cirka 5,2 MSEK
(cirka 550 000 EUR). Anläggningen producerar i sin
tur cirka 1 – 1,2 kWh per installerad watt/år baserat på
inkommande solinstrålning. I exemplet nedan har vi använt 1,1 kWh i årsproduktion per installerad watt. Detta
ger följande enkla ungefärliga kalkyl:
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4

November – 2016

al

6

0
rt

1 MW

3

November – 2016

Kv
a

5

5

al

1 MW

rt

Oktober – 2016

2

4

10

Kv
a

4 MW

al

September – 2016

rt

3

1

400 KW

Kv
a

September – 2016

Medtaget de 2,84 MW
som redan är anslutna
till elnätet, beräknas
totalt 16,47 MW vara
anslutna till elnätet
och generera intäkter
per 31 december, 2016.
al

2

ASRE, planerad nätansluten effekt 2016, MW

rt

1

PLANERAD ANSLUT NINGS MÅNAD/ÅR

Kv
a

ANLÄGGN I N G S NUM M ER

Kalkyl
Anläggningens kostnad

5,2 MSEK (550 000 EUR)

Årliga långsiktiga beräknade
intäkter från anläggningen,
exklusive bidrag från lokalregering och distrikt

500 000 KW x 1,1 kWh x 1,47 SEK

Årlig beräknad avkastning på
investerat eget kapital blir
därigenom

15,5 %

= 808 500 SEK
(85 105 EUR)

Målet är att år 2019 ha installerat och finansierat 230 MW
som år 2020 beräknas vara fullt driftsatta och då generera en årlig omsättning för ASRE om drygt 400 MSEK.
Planen baserar sig på en installationsakt som är 5 MW
2015, 25 MW 2016, 50 MW 2017 samt 75 MW både
för 2018 och 2019. 1 MW = 1 000 000 watt.
Anläggningar motsvarande drygt 4,5 MW vilka ägs av
ASRE och som ingår i 2015 års mål, har hittills finansierats med eget kapital, 5 MEUR som tillförts av ägarna,
SolTech och ASP i förhållande till sina ägarandelar, varav
SolTechs andel på 51 procent uppgick till 23,8 MSEK.

KAPITALBEHOV
För att installera 2016 års mål motsvarande 25 MW har
SolTech-koncernen ett kapitalbehov totalt på 240 MSEK.
SolTech har sedan listningen på Nasdaq First North
i juni 2015, klargjort att man ämnar finansiera expansionen i Kina bland annat genom att emittera ett eller
flera obligationslån. I maj 2016 emitterade det samägda
dotterbolaget ASAB ett obligationslån som resulterade
i cirka 65,5 MSEK i kapital. Säkerhet för utlånade medel
utgörs ytterst av tillgångarna (solenergianläggningar och
avtal som tecknats med kunderna om leverans av elektricitet etc.), enligt kinesisk rätt och praxis. Resterande
del av kapitalbehovet avses finansieras genom banklån
i Kina på upp till 100 MSEK, samt med eget kapital som
tillskjuts av ägarna SolTech och ASP i enlighet med deras respektive ägarandel.

ASREs kapitalbehov för 2017 som är beräknat
till 508 MSEK (cirka 53,3 MEUR) planeras huvudsakligen
tillgodoses med obligationslån. Diskussioner har förts
med ett flertal etablerade banker och finansinstitut som
visat intresse att placera en obligation för emittenten
ASABs räkning i den institutionella marknaden när
behovet uppstår.
ASREs kapitalbehov för 2018-2019, som är beräknat
till 733 MSEK (cirka 77,2 MEUR) respektive 705 MSEK
(cirka 74,2 MEUR) avser ägarna tillgodose genom direkta
banklån till det samägda dotterbolaget, sannolikt med
säkerhet i underliggande tillgångar.

Koncernstrukturen

JOIN T VENTUREFÖRETAG:

MODERBOLA G:

SolTech Energy
Sweden AB (publ)

Advanced SolTech
Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd.
Bildat och registrerat vid Administration
for Industry and Commerce in i Hangzhou, Kina den 16 oktober 2015.
ÄGARANDEL: 51%
RÖSTANDEL: 50%

DOTTE R BOLAG :

DOTTERBOLAG:

DOTTERBOLA G:

Wasa Rör T. Mickelson AB

Galileus AB

org.nr. 556117-9416

org.nr. 559006-6022

Advanced SolTech
Sweden AB (publ).

Bildat i Sverige och registrerat hos
dåvarande Patent och Registreringsverket 1968-06-25.

Bildat i Sverige och registrerat hos
Bolagsverket 2015-03-06.

Bildat i Sverige och registrerat hos
Bolagsverket 2016-03-30.

ÄGARANDEL 100%.

ÄGARANDEL 51%
RÖSTANDEL: 51%

ÄGARANDEL: 100%.

Shanghai, en växande stad nära Hangzhou. Företaget fick sitt första kontrakt där i juni 2016
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Marknadsöversikt
Marknaden för solenergi växer kraftigt. Under 2015, enligt the
International Energy Agency*, installerades totalt 50 GW solel i världen,
vilket innebar att den globalt installerade kapaciteten därefter uppgick
till 227 GW, en ökning med 25 procent mot föregående år.
* The International Energy Agency (IEA PVPS T1- 29:2016)

EUROPA
Europeiska Unionen (EU) har uppdragit åt varje medlemsstat att fram till år 2020 bidra till att 20 procent av
den totala energiförbrukningen inom EU i enlighet med
Direktiv 2009/28/EC, kommer från förnybara energikällor. Direktivet är bindande för varje stat (land) som åtagit
sig att uppnå denna andel förnybar energi i sin totala
energimix samt upprätta en nationell handlingsplan
för hur övergången till förnybar energi för transporter,
elektricitet, uppvärmning och nedkylning ska ske. En
sådan nationell handlingsplan har lämnats in av samtliga 27 medlemsländer i februari 2011.
Källa: National Renewable Energy Action Plan NREAP

I Europa fortsatte fallet i global marknadsandel av
solcellsinstallationer under 2015 till 18 procent. Storbritannien växte dock kraftigt med 3,5 GW (2,7 GW) i ny
kapacitet under året för att nå 8,8 GW i ackumulerad
kapacitet, medan tillväxten i Tyskland sjönk till 1,5 GW.
Tysklands ackumulerade kapacitet är dock världens näst
största med 39,7 GW på grund av ett tidigare gynnsamt
stödpaket. Frankrike stabiliserade sig kring 0,9 GW för
året och 6,6 GW i ackumulerad kapacitet, medan den
italienska marknaden fortsatte sin nedåtgående årsinstallationstrend till 300 MW (400 MW) nyinstallerat för
att ligga kvar på femte plats med 18,9 GW ackumulerad
kapacitet. Mellanstora marknader som Holland växte
med 450 MW till 1,6 GW i ackumulerad kapacitet. Tidigare stora marknader som Spanien, Tjeckien, Belgien,
Grekland och Bulgarien visade ringa till ingen tillväxt och
nyinstallationerna för året ligger kvar på under 100 MW.
Å andra sidan är Spanien med 5,4 GW i ackumulerad
kapacitet världens åttonde största solenergiproducent.
Källa: The International Energy Agency (IEA PVPS T1- 29:2016)
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ÖVRIGA VÄRLDEN
Asien har för tredje året i rad störst andel av den globala marknaden med cirka 60 procent. Största tillväxten
under 2015 stod Kina för med 15,2 GW för att också vara
störst i världen med 43,5 GW i ackumulerad kapacitet,
följt av Japan med 11 GW för att nå 34,4 GW, vilket är
tredje plats i ackumulerad kapacitet. Övriga etablerade
solcellsmarknader är Australien, Korea, Thailand och
Taiwan med Malaysia och Filipinerna som tillväxtmarknader.
Sydafrika blev det första afrikanska land att installera
nära 1 GW under 2014 men föll sedan tillbaka under 2015 till endast ytterligare 200 MW installerade. Flera
andra afrikanska länder har aviserat projekt, som dock
ännu inte kommit i gång.
I Nordamerika fortsatte marknaden att växa och USA
nådde en årstakt om 7,3 GW i nyinstallationer och var
fjärde största marknaden med 25,6 GW i ackumulerad
kapacitet under 2015. Kanada var avlägsen tvåa i nyinstallationer med 600 MW nyinstallerad kapacitet. Mexiko
installerade under året 103 MW. I Sydamerika installerade Chile 450 MW, tätt följt av Honduras med 398 MW.
Sydamerika förväntas komma starkt de närmaste åren
såsom Guatemala, Uruguay men också Brasilien.
Källa: The International Energy Agency (IEA PVPS T1- 29:2016)

Fokusmarknader
SVERIGE
Enligt Sveriges NREAP ska landet år 2016 inneha en
installerad kapacitet for produktion av elektricitet via
solen motsvarande 6,9 MW och år 2020, 8 MW. (Källa:
The Swedish National Action Plan for the promotion
of the use of renewable energy in accordance with
Directive 2009/28/EC and the Commission Decision of
30.06.2009.) I realiteten kan konstateras att tillväxten varit väsentligen högre och redan vida överstiger målet år
2020. Sverige har i slutet av 2015 en installerad kapacitet
motsvarande 126,8 MW.
Källa: Energimyndigheten, pressmeddelande, 2016-07-13.

Den sammanlagda kapaciteten producerar uppskattningsvis 120 Gwh per år, (Energimyndigheten: National
Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2015)
vilket beräknas motsvara den årliga energianvändningen i drygt 5 300 svenska eluppvärmda genomsnittshus
där förbrukningen beräknas vara 22 700 kWh per hus
och år.
”För första gången står solel i Sverige för mer än 0,1 procent av den totala elanvändningen. ‘Potentialen är
fortfarande stor för fler solceller och ökad andel solel i
Sverige. Länder som Tyskland, Grekland och Italien får
7-8 procent av sin el från solceller’, säger Johan Lindahl
som har tagit fram den svenska statistiken på uppdrag
av Energimyndigheten.”
Källa: Energimyndighetens pressmeddelande 2016-07-13

På siten Hitta Fastigheter som drivs av bolaget Hitta
Mera AB visas information och fakta om fastigheter i
Sverige fördelat på bostadsrättsföreningar, samfälligheter, villor och fritidshus. Siten uppger i augusti att det
i Sverige år 2015 fanns drygt 2 150 000 villor och 430 000
fritidshus. Bolaget bedömer att antalet villor och fritidshus i denna storleksordning, kombinerat med ett stort
intresse för solenergi, utgör en mer än tillräcklig potential för sina produkter.
Under 2015 påbörjades cirka 48 600 bostäder, under 2016 prognosticerar Boverket att 57 000 påbörjas
och 2017 cirka 61 500 bostäder inklusive nettotillskott
genom nybyggnad, varav 11 – 12 000 småhus. I synnerhet
förväntas hyresrätter komma att byggas. Den snabba
befolkningsökningen och bostadsbristen sätter agendan. Detta förutsätter att kapaciteten såväl i byggsektorn som på kommunnivå är tillräcklig. Begränsningar
här leder troligen till att tillväxttakten i stället avtar,
liksom på längre sikt höjda bostadsräntor och en
försvagning i hushållens disponibla inkomster. Ökade
volymer i prefabricering kan dock efter hand bidra till ett
ökat byggande.

Källa: Boverkets indikatorer, nummer 1, maj 2016.

STORBRITANNIEN
Enligt Storbritanniens NREAP ska landet år 2015, inneha
en installerad kapacitet for produktion av elektricitet via
solen motsvarande 1,07 GW och år 2020, 2,68 GW (Källa:
National Renewable Energy Action Plan for the United
Kingdom. Article 4 of the Renewable Energy Directive
2009/28/EC) . Under 2015 installerades i England 3,7 GW,
vilket också var mest i Europa och fjärde mest globalt.
Tillväxten har således varit betydligt större än beräknat
i planen. Storbritannien har vid utgången av 2015 en
total installerad kapacitet om 8,8 GW och placerar sig
därmed på plats sex i världen i installerad ackumulerad
kapacitet.
Källa: The International Energy Agency (IEA PVPS T1- 29:2016)

Enligt Office for National Statistics, Home Ownership
and Renting in England and Wales 28 juni 2013, fanns
det 23,4 miljoner hus vid folkräkningen 2011. Av dessa
bodde cirka 18,3 miljoner i hus. Enligt Department for
Communities and Local Government (DCLG) av 25 augusti 2016, tabeller 208 och 209 ”Housing: Permanent
dwellings started” respektive ”Permanent dwellings
completed”, påbörjades under 2014-2015 byggnation
av 171 850 enheter. Av dessa färdigställdes 152 520.
Som i fallet med Sverige finns här stor potential för
utbyggnad av solenergi, vilket också tillväxten i landet
inom området bekräftar.
TYSKLAND
Enligt Tysklands NREAP ska landet år 2015 inneha en
installerad kapacitet för produktion av elektricitet via
solen motsvarande cirka 34,3 GW och år 2020 motsvarande 51,7 GW. (Källa: Europeiska kommissionens hemsida: National Renewable Action Plan Germany, 19 april
2012) Under 2015 installerades i Tyskland cirka 1,45 GW,
den lägsta ökningen på ett par år. Sannolikt på grund av
att ett subventionsprogram gick ut under 2015. Denna
återinfördes i något modifierad form från och med
mars 2016 och ska vara till 2018. Programmet ska bidra
till att batterikapacitet för solel från privata bostäder ska
stärka kraftnäten för solenergiverk samt minska kostnaderna, vilket resulterade i att den ackumulerade installerade kapaciteten i landet nådde 39,7 GW. Tillväxten
var således även här större än beräknat i planen och lär
fortsätta. Tyskland har världens näst största installerade
solenergikapacitet.
Källor: The International Energy Agency (IEA PVPS T1- 29:2016); The
International Renewable Energy Agency (IRENA), mars 2016, Renewable
Capacity Statistics; PV Magazine 22 februari 2016 ”Germany’s
solar+storage subsidy extended to 2018”
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I Tyskland finns enligt Statistisches Bundesamt
drygt 40 miljoner hushåll, framtagna under census
2011, och 28 procent bodde 2013 i privata hem, vilket
skulle innebära 11,2 miljoner hus. Enligt Statista fanns
det i Tyskland 2014 15,7 miljoner enfamiljshus. Samtidigt
beviljades under 2013 250 000 byggnadstillstånd för
bostadshus och det talas om fortsatt bostadsbrist. Bolaget bedömer därför att Tyskland kommer att fortsätta
utbyggnaden av solenergi för att utgöra en attraktiv
marknad.
Källa: Standard and Poor Rating Direct, January 22, 2014.

KINA
Under 2015 installerades i Kina en kapacitet motsvarande 15,2 GW solel, vilket tog landet förbi Tyskland till
första plats i fråga om störst ackumulerad installerad
effekt med totalt 43,5 GW.
Källa: The International Energy Agency (IEA PVPS T1- 29:2016).

Genom ett tillägg till den 13:e femårsplanen (20162020), meddelade ”National Energy Administration
Department” i oktober månad 2014 att Kina har som
mål att landet år 2020 ska ha en installerad solenergi
kapacitet motsvarande 100 GW solel. Samma institution lät meddela i mars 2015 (Källa: Reuters Africa,
artikel ”Update 1-China to install 17,8 GW of solar power
in 2015 - regulator” 18 mars 2015) att man höjer målet
för 2015 från 15 GW till 17,8 GW. Enligt MIT Technology
Review (Källa: MIT Technology Review 22 mars 2016 ”China is on an Epic Solar Power Binge”) kommer Kina
fram till 2020 tredubbla solenergikapaciteten,
med 15 till 20 GW om året de nästa 5 åren enligt Nur
Bewri, chef för National Energy Administration. Detta
säger tidskriften ger en total kapacitet på över 140 GW
att jämföras med 321 GW för hela världen 2016.
Enligt the National Bureau of Statistics of the People’s
Republic of China, bodde 2010, 1 339 724 852 personer
på det kinesiska fastlandet. Antalet invånare hade ökat
med 73 899 804 personer sedan år 2000 och totalt
fanns enligt samma källa, år 2010, 401 517 330 hushåll.
Kinas årliga ekonomiska tillväxt för 2015 uppgick
till 6,9 procent enligt Världsbanken. Femårsplanen
säger 6,5 procent årligen från 2016 fram till 2020. Första
och andra kvartalet 2016 såg en ökning med 6,7 procent,
den lägsta sedan världskrisen 2009. Enligt Financial
Times 15 april 2016 (Källa: Financial Times 15 april 2016,
”Chinese GDP growth slips to 6,7% as stimulus eases
slowdown”), finns det dock tecken på att ekonomin
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ökar igen. För år 2016, förutspår International Monetary
Fund (IMF) i juli 2016 (Källa: World Economic Outlook
Update July 2016: ”Uncertainty in the aftermath of the
UK referendum”.), att landets tillväxt kommer att uppgå
till 6,6 procent, något förbättrat mot tidigare prognos i
april, baserat på lägre låneräntor och en mer expansiv
finanspolitik från slutet av 2015. För 2017 förutspår man
en tillväxt om 6,2 procent.
BYGGNATIONEN I KINA
Byggandet i Kina beräknas öka till år 2023, som en följd
av fortsatt industrialisering, ökad population, högre
löner och större medelklass i kombination med ökade
internationella investeringar.
Kommersiella byggnader utgjorde det största segmentet av byggmarknaden i Kina under 2014 också motsvarande 40 procent av de totala investeringarna i byggnation sagda år. Investeringar i kommersiell byggnation
beräknas stiga med 8,1 procent per år i reala termer till
och med 2019, men även fortsättningsvis vara störst.
Tillväxten kommer att drivas av ökad konsumtion av
kapitalvaror och tjänster i kombination ökade utländska
direktinvesteringar.
Bostadsbyggandet stod för 31 procent av de totala
investeringarna inom segmentet 2014. Byggandet av
bostadshus förväntas drivas av ökade inkomster för
hushållen i kombination med befolkningsmigration
från landsbygden till städerna. Statliga insatser i syfte
att bibehålla tillväxten i tillverkningsindustrin, förbättra
landets infrastruktur, utöka kraft- och vattenverk samt
balansera olikheterna i regionernas ekonomi kommer
också driva investeringarna inom segmentet. Dock
kommer tillväxten att hämmas av en nedgång i tunga
industriinvesteringar.
Källa: The Freedonia Group, Construction Outlook in China, Industry
Study 3299, juli 2015

ENERGIFÖRBRUKNING I KINA
Som en följd av den starka expansionen och industrialiseringen, har också Kinas energibehov nästan tredubblats sedan sekelskiftet, och 2009 passerade man
USA som världens största energiförbrukare. Enligt U.S.
Energy Information Administration (EIA) kommer Kinas
energikonsumtion att dubblas igen till år 2040. Av förklarliga skäl är Kina därför också en marknad med stor
potential för olika former av intelligenta energilösningar.
Källa: EIA, International Energy Outlook 2016, 12 maj 2016.

Målgrupper
Generellt sett utgör Bolagets målgrupper i princip alla
fastighetsägare med behov av elektricitet och uppvärmning
i någon form, om så för fastighetens uppvärmning eller
uppvärmning av tappvatten eller poolvatten.

Därutöver ingår bland målgrupper även segmentet
för så kallat yttre skalskydd, det vill säga alla nybyggda fastigheter där man står inför valet av fasad- eller
takbeläggning, fastigheter där man står i begrepp att
byta takbeläggning samt tillverkare och leverantörer av
taktäckningsmaterial, fönster och fasadbeklädnad.
De geografiska marknader som presenterats ovan har
valts på grund av klimat, praktisk närhet, landets/områdets övriga energikällor och energipolitisk agenda i aktuellt land. Kina, Tyskland, England och Sverige utgör för
närvarande Bolagets primära geografiska marknader.
Inledande fokus läggs dock på Sverige genom samarbetet med Sapa Building Systems och Kina genom det
samägda bolaget ASRE.

Slutligen utgör marknaden för termiska och elproducerande energilösningar en målgrupp. I denna grupp
återfinns kundgrupper som specifikt söker efter energilösningar som innebär att solenergi ska användas.
Anledningarna kan vara av etisk karaktär, varumärkesbyggande eller politiska om kunden vill profilera sig som
en miljövänlig kontrahent.
Målgrupperna för Bolagets produkter illustreras i
figuren nedan. En kund kan givetvis återfinnas i flera av
fälten och ju fler överlappningar, desto mer intressant
är kunden att bearbeta. En kund med en fastighet som
befinner sig i ett land med uttalade mål att satsa på
solenergi, samtidigt har uppvärmningsbehov samt står
i begrepp att välja takbeläggning skulle befinna sig i
mitten av grafen.

FASTIGHETER MED
UPPVÄRMNINGSBEHOV I NÅGON
FORM

MARKKNADEN
FÖR YTTRE
SKALSKYDD,
T.EX. TAK

GEOGRAFISKA
MARKNADER

MARKNADEN FÖR
TERMISK SOLENERGI
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Konkurrens
SolTech är primärt verksamt inom två områden: solenergi
- termisk och fotovoltaisk samt VS energieffektivisering/
service. Det finns enligt Bolaget ingen leverantör som
erbjuder en helt likartad lösning som SolTech.

KONKURRENTER INOM FOTOVOLTAISK OCH
TERMISK SOLENERGI
Det traditionella segmentet för fotovoltaisk och termisk
solenergi är mycket konkurrensutsatt med många starka bolag inom området. Att leverera traditionella termiska solfångare eller kiselsolceller för utanpåliggande
installation ingår därför inte i Bolagets primära strategi
då detta segment till följd av hård konkurrens har små
förtjänstmarginaler.
Konkurrensfördelar inom segmentet
SolTechs egna teknik liksom tunnfilmssolcellerna Bolaget har distributionsrätt för utgör byggnadsmaterial
samtidigt som de producerar solenergi. Genom att vara
både estetiskt tilltalande och ekonomiskt effektiva är de
intressanta inte enbart för användaren utan också för
de föreskrivande leden såsom byggherrar, tekniska konsulter, konstruktörer och arkitekter, som i sin tur svarar
för konstruktion och design av byggnader i olika former.
Enligt en sammanfattning gjord av Energimyndigheten
(National Survey Report of PV Power Applications in
Sweden 2105) hade priset för ett nyckelfärdigt solelsystem
för en villa (0-20 KW) med traditionella utanpåliggande
paneler, under 2015 sjunkit med en 6-10 procent, för att
plana ut kring 15 kronor per watt, ex moms. Det är jämförbart med SolTechs pris- och effektnivå, men då med en
estetiskt mer tilltalande integrerad tunnfilmssolcell i stället.
Vid takomläggning ökar SolTechs konkurrensfördel. För
kiselsolceller tillkommer utöver kostnaden för den utanpåliggande solpanelen takläggningskostnaden. Enligt den
oberoende portalen byggahus.se* i artikeln ”Vad kostar
det att byta tak?” från 10 december 2014, är en genomsnittlig kostnad för takläggning beräknad till 159 110 SEK
för ett 130 kvm stort tak, kalkyl från 10 dec 2014 och avser
komplett takbyte. I SolTechs fall utgör lösningen takbeklädnaden, det vill säga kostnaden för ett SolTech system med takpannor i glas och underliggande teknik, eller
SolTech ShingEl som är takpannan och elproducenten
i samma lösning, motsvarar, enligt SolTechs erfarenhet,
takläggning plus en tilläggskostnad. Denna tilläggskostnad beräknas erfarenhetsmässigt till cirka 1 200 kronor
per kvm för det termiska systemet och cirka 1 000 kronor
per kvm för det elproducerande. Kunden kan därför

räkna av schablonmässiga kostnader för läggningen och
jämföra tilläggskostnad med ett utanpåliggande system.
I Bolagets fall är den installerade kapaciteten per kvm
cirka 100 watt, vilket gör att tilläggskostnaden per watt
då blir 10 eller 12 kronor beroende på val av system att
jämföras med de ovan angivna 15 kr/watt för utanpåliggande, enligt Energimyndigheten.
(National Survey Report of PV Power Applications in Sweden, 2016; 30 juli 2016)

Detta ska ses som ett räkneexempel. Förhållanden kan
variera från plats till plats.
KONKURRENTER I KINA
Det finns många distributörer och återförsäljande
bolag i Kina som verkar inom samma område, det vill
säga de säljer och monterar större anläggningar på
kunders fastigheter enligt likartade former som ASREs
affärsmodell. Dessa är dock uteslutande bolag vilka
saluför kiselbaserade solceller och inte tunnfilm. Enligt
ASP är de ensamma om att tillverka semitransparenta
tunnfilmssolceller i materialet CdTe. Bolaget bedömer
att det endast finns två ytterligare tillverkare i världen
av samma sorts tunnfilmssolceller: First Solar i USA och
Calyxo i Tyskland. First Solar fokuserar på att bygga och
leverera stora anläggningar till stora och väletablerade
kunder men främst i USA. Calyxo är en tysk tillverkare
som producerar CdTe tunnfilmssolceller. Ingen av dessa
tillverkar dock semitransparenta celler eller är enligt
Bolagets bedömning verksamma i Kina.
Konkurrensfördelar inom segmentet
ASRE erbjuder marknaden en komplett serie produkter
för alla former av tak, fönster och fasader, från takbeklädnad med termisk värme till solskydd och mönstrade
glasfasader. Likt övriga marknader fyller SolTechs och
ASPs lösningar två funktioner i ett och därmed blir produkten även i Kina mer kostnadseffektiv vid jämförelse
med traditionella solenergiprodukter. Härigenom blir
kunder inom byggsektorn en intressant målgrupp.
KONKURRENTER INOM ENERGIEFFEKTVISERING/
SERVICE
Det traditionella VS-segmentet är mycket konkurrensutsatt med många starka aktörer. Detta gäller även
subsegmentet för traditionell energieffektivisering,

* Byggahus.se är är en oberoende portal ”på konsumentens sida”. Hemsidan drivs och ägs av Eskilsson & Eskilsson AB. Informationen
är enligt uppgift där granskad av fackman. Källan valdes i syfte att få en oberoende uppgift på takläggningskostnad.
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vilken omfattar ett brett fält såsom byte/uppdatering av
värmesystem, styr och regler, ventilation, byte av fönster
samt tilläggsisolering i olika former. Det är dock inte SolTechs avsikt att konkurrera med befintliga aktörer inom
ovan beskrivna segment. Bolagets modell inom energieffektivisering innebär i stället att ta fram en passande
solenergilösning för varje projekt som kombineras
med befintligt värme/elsystem. Det unika blir SolTechs
integrerade produkter som fyller två funktioner, tak-/fasadbeklädnad samt energiförsörjning, i samma lösning
och därigenom åtnjuter såväl kostnadsmässiga som
estetiska fördelar i förhållande till traditionella metoder.
Konkurrensfördelar inom segmentet
Genom att Bolagets termiska solenergilösningar är förhållandevis VS-intensiva, skapas här en konkurrensfördel eftersom SolTech äger hela kedjan och inte behöver
lämna ifrån sig marginaler till inhyrda underleverantörer
på vare sig timmar eller material.
KONKURRENTER MED ANGRÄNSANDE TEKNIK
Svårigheter i att identifiera direkta konkurrenter ligger i
att Bolagets taktäckningssystem dels kan jämföras med
traditionella solfångare av typen plana eller så kallade
vakuumrörsolfångare, dels med traditionella takpannor
av betong eller tegel. Tillverkare av båda dessa slags
produkter kan därmed sägas utgöra konkurrenter inom
respektive segment samtidigt som produkterna också
kompletterar varandra. I tillägg finns det inte en enskild
stor global aktör utan många viktiga på lokal nivå.
Bolagets traditionella SolTech Supreme-paneler för produktion av elektricitet och för montage på samtliga tak och
ytor står i direkt konkurrens med andra liknande paneler.
SolTech Supreme är dock så kallade tunnfilmspaneler med
andra funktionsmässiga egenskaper. En ytterligare fördel
är att de inte är kiselbaserade och därmed inte är belagda
med strafftullar inom EU, när de importeras från Kina, som
är en av världens billigaste produktionsländer.
Även värmepumpar är att betrakta som en konkurrent
till alla former av solenergilösningar, så även SolTechs.
Men är samtidigt ett komplement. Många tillverkare
av värmepumpar saluför i dag kombinationer med
solenergilösningar, antingen termiska för att öka verkningsgraden i den egna produkten, men även solceller
i syfte att producera lika mycket energi via solen per år
som värmepumpen förbrukar, för att därigenom kunna
saluföra ett paket som är energineutralt. Sett som fristående lösning är värmepumpen i Skandinavien det mest
kostnadseffektiva alternativet vad gäller återbetalning
per investerad krona. Dock förutsätter detta att anläggningen är rätt dimensionerad och installerad samt att
rätt driftsförutsättningar föreligger.

Bränsleceller är en teknik som utan tvekan är i antågande. Mycket utveckling och tester återstår dock innan vi
kommer att se denna typ av produkt brukas i samma
grad som en värmepump i dagens samhälle. Tekniken
är en konkurrent till sol men även ett komplement där
solenergi eller en annan form av lösning kanske inte
lämpar sig så väl. Alternativt kommer sol- och bränsleceller att verka tillsammans. Ett sådant område är båtar,
där det redan sker i dag.
SUBVENTIONER
Tillväxten för solenergi och mer specifikt solceller har
generellt sett varit stark i marknader med omfattande
subventioner (Källa: Bloomberg, 20 augusti 2015, ”China’s
Wind and Solar Developers Hit by Subsidies Short of
Plan”). Exempel på en sådan marknad är Kina (se sid
”Kina” på sida 46 under avsnittet Kina). I ett tillägg till
den 13: e femårsplanen (2016-2020), i oktober månad
2014, har Kina fått som mål år 2020 att ha en installerad
solenergi kapacitet motsvarande 100 GW solel. Målet
för 2015 var satt till 17,8 GW. Med ett sådant mål finns
det behov av och utrymme för subventioner. Det som
enligt Bolaget driver beslutsfattarna i Kina är främst att
förbättra miljön, som har ansatts hårt av intensiv industrialisering under lång tid.
Bolaget bedömer att priserna nu kommit ned till en sådan nivå att det är lönsamt för kunden att installera solceller även utan subventioner. Kunderna bedöms dock
vilja ha subventionerna så länge de finns, oavsett hur låga
priserna på solceller än är. I marknader som tidigare varit
subventionsdrivna har installationstakten också minskat
med minskade subventioner. Tyskland är ett exempel
på en sådan marknad. Under 2012 installerades solceller
motsvarande en kapacitet av 3,3 GW. När subventionerna
sedan minskade 2013, sjönk årsinstallationerna till 1,9 GW.
Med nya subventionsprogram för 2016-2018 förväntas
tillväxten ta fart igen (se avsnitt Marknad, Tyskland sid
45-46). Även om detta inte är uttalat på något sätt,
är det rimligt att anta att när målen är uppnådda för
både Tyskland och Kina, år 2018 respektive 2020, kommer
andelen subventioner därefter att minska för nya projekt
som byggs och tas i drift. Det ska dock påpekas att de
avtal som tecknats under perioden men som i detta fall
även skulle sträcka sig efter år 2020 har visat sig i andra
marknader få kvarstå med subventioner.
Subventionskorrelationen verkar minska något i takt
med att människor blir mer miljömedvetna och mer
intresserade av miljövänliga energilösningar. Detta
intresse driver på från andra hållet och stimulerar till
investeringar.
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Sverige
Investeringsstöd för solceller infördes i Sverige 2009.
Fram till december 2014 hade 8 000 ansökningar om
stödet inkommit, varav 3 000 beviljats. Stödet gäller alla
och innebär (från och med 1 januari 2015) 30 procent av
de stödberättigade installationskostnaderna till företag
och 20 procent till övriga. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor
plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
Källa: National Survey Report of PV Power in Sweden 2016: 30 juli 2016

Enligt Energimyndighetens hemsida, Månadsrapport
för solcellsstöd, hade länsstyrelserna fram till och
med 31 augusti beviljat drygt 658 MSEK i solcellsstöd,
varav 491 MSEK har utbetalats.
Sedan 1 januari 2015 kan privatpersoner som levererar el
till nätet få 60 öre extra per kWh i skattereduktion från
staten, dock maximalt upp till 30 000 kWh per år, således 18 000 kronor. Tillkommer gör ersättningen för elen
om kunden säljer ut denna på nätet. Detta gäller för
kunder som är så kallade mikroproducenter, där säkringen vid anslutningspunkten inte överstiger 100 ampere vilket betyder maximalt 69 KW i installerad effekt.
Källa: National Survey Report of PV Power in Sweden 2016: 30 juli 2016

Idag finns det i Sverige många nätägare och elbolag som
gärna köper solel, vilket tillsammans med skatterabatten
kan bli gynnsamt för en villaägare. Som exempel kan
nämnas att Vattenfall enligt sin egen hemsida i augusti 2016 betalade elbörsen Nordpools spotmarknadspris
+ 1 krona per kWh det första året efter installationen.
Europa
I Tyskland erhåller säljare av sin el till ett elbolag mellan
cirka 1,09 kr – 1,25 kr (0,092 – 0,131 EUR) per kWh.
Källa: Clean Energy Wire, 7 oktober 2014, Erneubare Energien
Gesetz, 05 EEG 2014

I England erhåller säljaren av el, även här till elbolaget,
cirka 0,069 kr – 0,329 kr (4,01 – 3,4 pence) per kWh för
sin sålda el, enligt Feed-in Tariff Generation & Export
Payment Rate Table från 1 juli 2016 för systemstorlek
10-50 kW.
Kina
I Kina erhåller säljare av elektricitet till nätbolaget cirka
1, 26 kr (1 RNB = 1,26 SEK 19 aug. 2016, valuta.se) per kWh
från markbaserade installationer, cirka 0,50 kr (0,40
RNB) i 20 år från takinstallationer och cirka 0,53 kr (0,42
RNB) för distribuerade solelsystem. I de två senare
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fallen tillkommer intäkten för den el som kunden köper.
(Källa: PV Magazine 30 oktober 2015). Sedan 2012 är
Finansministeriet ansvarigt för utbetalning av subventionerna efter Nationella Utvecklings- och Reformkommissionen, vilket enligt Bloomberg News 20 augusti 2015 i
artikeln ”China’s Wind and Solar Developers Hit by Subsidies Short of Plan” lett till fördröjning av utbetalningar.
Subventioner påverkar SolTechs strategival
För att minska beroendet av politiska subventionsbeslut
har SolTech genom sin systemlösning skiftat produktsegment från solenergi till ”el-smart” byggnadsmaterial.
Kundsegmentet för byggmaterial har inga förväntningar
på subventioner. Behovet av att byta tak uppstår över
hela världen när det befintliga taket är förbrukat – huset
måste skyddas. Kunden erbjuds ett mervärde, en extra
”applikation” till en annars ordinär byggprodukt.
Genom att produkten är en tak- eller en fasadbeklädnad kan kunden i sin kalkyl räkna av en schablonkostnad för installationen av en traditionell fasad. Det överskjutande beloppet jämförs med installationskostnaden
för utanpåliggande solpaneler. Köpbeslutet avgörs av
om förräntningen av elektricitet eller värme genererad
vid samma effektuttag är högre än för konkurrerande
teknik. Se även ”Konkurrenter inom fotovoltaisk och
termisk energi/Konkurrensfördel inom segmentet” på
sid 48.
Marknaden för takbyte är dessutom väsentligen större
än den traditionella marknaden för utanpåliggande
solceller. Under 2014 hade Sverige installerat 36,2 MW
(36 200 000 watt) av solenergi. Snittkostnaden för att
installera en villaanläggning var 15 kronor per watt
enligt Energimyndigheten (National Survey Report of PV
Power Applications in Sweden 2015). Därmed går det
att beräkna den svenska solcellsmarknaden för 2014 till
cirka 543 miljoner kronor. Enligt SolTechs samtal med
kunder och samarbetspartners däribland Benders, (se
sid 37 ShingEls lanseringsstrategi), byts tak i Sverige
varje år på cirka 30 000 villor. Enligt kalkylen från den
oberoende portalen byggahus.se (se sid 48, Konkurrenter inom fotovoltaisk och termisk solenergi) uppgår
ett takbyte på 130 kvm till 159 110 kr. Således utifrån antagandet om 30 000 takbyten om året går det att beräkna
marknadsstorleken för 2014 till drygt 4,7 miljarder kronor eller nio gånger större än för solcellsanläggningar.
Utifrån dessa indikationer på marknadsstorlek och konkurrens är SolTechs strategival lätt att förklara, att verka
inom både solenergi- och byggmaterialsegmentet.

Patent och immateriella rättigheter
SolTechs verksamhet berör som beskrivet på sidan 33 termisk och fotovoltaisk
solenergi. För de senare produkterna, solcellerna, är man beroende av sin exklusiva
underleverantör av tunnfilmssolceller, ASP och deras patentportfölj. Med ASP har
man samarbetsavtal såsom tydliggjorts under Väsentliga avtal på sid 72. I övrigt är
SolTech inte beroende av sina patent för att kunna bedriva verksamhet.
Ett välskrivet patent med bra skyddsomfång skyddar ett
bolags vinstmarginal, det vill säga att utan ett sådant patent skulle inte produktägaren med kraft kunna hävda
sin juridiska rätt gentemot en extern part som orättmätigt skulle vilja nyttja tekniken eller kopiera produkten.
SolTech har valt att fokusera på ett fåtal produkter inom
termisk värme och produktion av elektricitet. Dessa är
SolTech Sigma och SolTech ShingEl som är beskrivna på
sid 36. Med anledning härav, har Bolaget valt att lägga ned ett antal tidigare patent som var luftburna och
som inte längre saluförs i Bolagets produktportfölj.
För de termiska produkterna, värmeabsorbatorerna
under glaspannor, äger SolTech själv patent. Bolaget
avsätter stora resurser till arbetet med att patentskydda
sina produkter. Patentstrategin är internationell och
går ut på att bygga upp en stark och konkurrenskraftig
patentportfölj för att stärka Bolagets marknadsposition
och säkra investeringar i nya produkter, tjänster och
teknologier. Patenten omfattar grundläggande teknologi, framförallt inom nyckelområdena termisk värme

och produktion av el. Speciellt fokus ligger på att säkra
dessa nyckelområden där huvuddelen av Bolagets patent finns. Patent är godkända enligt nedan tabell.
SolTech har som central strategi att förbehålla sig
upphovsrätten till sin egen basteknik och kommande
förbättringar och/eller metoder i komplement med en
tät sekretess som inte utgör ett framtida patenthinder
för nya applikationer och tillkommande metoder.
Styrelsen anser att Bolaget har en professionellt bedriven verksamhet i sin helhet inom dessa områden,
omfattande såväl patent och/eller mönsterskydd som
övrig immaterialrätt i kombination med en bra produktutvecklingsstrategi och en tät och väl administrerad
avtalsportfölj.
SolTech samarbetar i patent och övriga immaterialrättsfrågor med Zacco som är en av Europas ledande byråer
inom området.

PATENT – BEVILJADE
L A ND

Sverige

PAT ENT NUMMER

B EVI LJ AT

LÖ P ER U T

TYP AV P ATE N T

1350232-3

2014-11-18

2033-02-27

SolTech Sigma, vätskeburen

PATENT – ANSÖKNINGAR
L A ND

PCT
Kina
Indien
EPO
USA
Sverige
Sverige

AN SÖ K AN I N LÄMN AD

TYP AV AN SÖ K A N

2013-12-19
2013-12-19
2013-12-19
2013-12-19
2013-12-19
2015-09-30
2015-09-30

SolTech Sigma, Vätskeburen
SolTech Sigma, Vätskeburen
SolTech Sigma, Vätskeburen
SolTech Sigma, Vätskeburen
SolTech Sigma, Vätskeburen
SolTech ShingEl, Elproducerande
SolTech ShingEl, Elproducerande
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Förklaringar
PCT (Patent Cooperation Treaty) 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 internationell ansökan.
EPO (European Patent Office) är den exekutiva delen
av European Patent Organisation som är en mellanstatlig organisation som grundades 1977 som följd av den
europeiska patentöverenskommelsen (European Patnet
Convention) 1973. Med 38 medlemsstater avser man
skydda europeiska patent från intrång.
PCT (Patent Cooperation Treaty) 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 internationell ansökan.

SolTech Sigma, vätskeburen är Bolagets modul för
produktion av termisk värme under takpannan i glas
med integrerad bärläkt.
Berörda ansökningar avser ansökningar i andra länder
av befintlig teknik samt en vidareutveckling av denna
i kombination med nya applikationer, samt Bolagets
nyutvecklade produkt för produktion av elektricitet,
SolTech ShingEl.
DOMÄNNAMN
Bolaget innehar också följande åtta (8) domännamn:
soltaket.se, soltechenergy.biz, soltechenergy.com,
soltechenergy.at, soltechenergy.eu, soltechenergy.nu,
soltechenergy.se och soltechenergy.co.uk.

SolTechs glaspannor under vilka absorbatorerna befinner sig
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Historik
Viktiga händelser
FÖRETAGET

T.E.M.E.F Energiboden
bildas

e-Roof bildas

TEKNIK

1999

2000

Tester med
ljusabsorbering inleds på
KTH

2002

2006

Patent på “The Swedish
Solar Thermal Light
Absorbtion Technology”

e-Roof AB
byter namn
till SolTech
Energy
Sweden AB

2007

Pilotanläggning
på daghemmet
Matrisen

SolTechs
glaspanna blir
“Årets hetaste
materialnyhet”

2010

2011

Order på
vätskeburet
system på Älta
skola

1999-2006
KTH forskaren Peter Kjaerboe och innovatören Arne
Mobergs samarbete leder till en patenterad uppfinning
– Swedish Solar Thermal Light Absorption Technology,
eller Ljusabsorbatorn. Inledande kommersialisering
bedrivs i T.E.M.E.F. Energiboden AB som bildades år
2000 och ett första svenskt patent erhölls 2002. Finansiellt stöd i form av bidrag för att vidareutveckla metoden
erhölls från Energimyndigheten, Almi och SIC (Svenskt
Innovationscentrum med motsvarande 1,5 MSEK. Under
åren 1999-2006 även cirka 20 000 timmar i obetalt arbete ha utförts, vilket kan sägas motsvara en investering
om cirka 30 miljoner kronor.
2006
Ett nytt bolag, e-Roof AB bildas i syfte att kommersialisera teknologin.
2007
e-Roof AB förvärvas av EIG Venture Capital Ltd. Bolaget
namnändras till SolTech Energy Sweden AB och kapitaliseras. Ett första pilotprojekt, daghemmet Matrisen i
Älvsjö genomförs och Bolaget etablerar sitt huvudkontor i Tullinge.
2008
SolTech registreras som publikt bolag och styrelsen
förstärks. Extern VD tillsätts. Bolagets luftburna system
lanseras på den svenska marknaden.
2009
Utvecklingsarbete av ett vätskeburet solenergisystem,
SolTech Sigma och ett luftburet SolTech Flex, för att
ersätta underhållsvärmefunktionen i sommarstugor och

Wasa Rör förvärvas

Exklusivt
återförsäljaravtal
med ASP Advanced
Solar Power

2013

2014

Notering
SolTech aktien
First North

ASRE bildas

Samarbetsavtal SAPA

ASAB bildas. Listas
på FNB.
Obligationsemission emitteras.

2015

System Sigma Solcellsanläggningar,
Vrigstad Wärdshus
lanseras
samt OK Q8

ASRE:
Ramavtal 150 MW
25-29 MW sålt,
varav 2.84 MW
anslutet och
13,5-17,5 MW
liggande order

2016

Shing El
presenteras

Order från Skanska
under SAPA avtalet

fritidshus, inleds. Två svenska och ett spanskt patent
beviljas. Den externt engagerade VD:n avskedas tilföljd
av samarbetsproblem och en ny VD, Frederic Telander,
tillsätts av styrelsen i Bolaget.
2010
Bolaget erhåller en större order från Botkyrka kommun.
Ordern ses som ett genombrott efter- som det är den
första större kommunala installationen. Första spanska
installationen genomförs. SolTech erhåller utmärkelsen
”Årets hetaste materialnyhet” vid Nordbyggmässan och en
teknisk chef anställs i bolaget.
2011
Fyra order på det nya vätskeburna systemet erhålls.
Bl.a. en större installation på Älta skola i Nacka.Tre nya
patent beviljas, varav två svenska och ett sydafrikanskt.
2012
Stefan Ölander och Ninna Engberg förstärker styrelsen.
Genom deltagande på flera nationella och internationella mässor etableras kontakter med ett stort antal
intressenter. En första order på ett system för solkylning
erhålls via den tyska samarbetspartnern Falcon och systemet installeras sedermera i Saudiarabien. Ett termiskt
större system för produktion av varmvatten installeras i
Spanien och två order från Familjebostäder erhålls. Den
tekniska utvecklingen och pågående projekt utvecklas
inte i den takt som styrelsen önskar, varmed den tekniska chefen som anställdes 2010 avskedas och tjänsten
lämnas vakant. Projekten bedrivs därefter förtjänstfullt
av övriga anställda tekniker på Bolaget.
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2013
En större order från en rysk samarbetspartner erhålls,
såväl SolTech Sigma som SolTech Flex marknadsförs i
Ryssland och en av kunderna är ryska järnvägsbolaget.
Dock genomförs endast en mindre del av ordern då
bolagets partner får ekonomiska problem och inte kan
fullfölja. En kompletterande del av ordern fullföljs sedan
direkt mot ryska järnvägen. SolTech Sigma lanseras på
övriga marknader och ett exklusivt återförsäljaravtal på
den skandinaviska marknaden (Sverige, Norge, Finland och Danmark) träffas med Advanced Solar Power
Hangzhou Inc. under vilket avtal SolTech marknadsför
och säljer ASP:s unika tunnfilmssolceller. SolTech deltar
på flera internationella mässor. System Sigma och Flex
presenteras i hemmabyggprogrammet ”Äntligen hemma” i TV4. Som ett led i planering inför tilltänkt listning
av aktien verkställs en sammanläggning av aktier, där 10
gamla aktier blir en ny. Återförsäljaravtal tecknas med
Tesab Gruppen.
2014
Som ett led i strategin att bredda verksamheten till att
även omfatta energieffektivisering, förvärvas Wasa Rör T
Mickelsson. Tre anläggningar levereras, varav en större
solcellsinstallation med tunnfilmsteknik motsvarande
102 000 watt till Vrigstad Värdshus som ingår i Best
Western gruppen.Två nyemissioner vilka båda blir övertecknade genomförs under året. Samarbetsavtal om
etablerandet av ett gemensamt bolag i Kina ingås med
Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Samarbetsavtal
tecknas med Woody Bygghandel AB för marknadsföring
och försäljning av SolTechs produkter via deras butiksnät i Sverige. Samarbete med Benders om försäljning av SolTechs produkter via deras nät av återförsäljare förs och avtalsdiskussioner inleds. Med ett ökat
affärsflöde, inte minst i Kina som tar allt mer av VD:s tid i
anspråk, anställs en ny försäljnings- och marknadschef.
2015
Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd
(ASRE) bildas med affärsidén att investera i, äga och
driva solenergianläggningar på kunders tak i Kina. Kunden förbinder sig att under avtalstiden, 20 år + köpa all
elektricitet som anläggningen löpande producerar och
får i gengäld köpa elen till en rabatt motsvarande 10-15
% per kWh i relation till det pris man löpande betalar
sin tidigare leverantör av el. ASRE erhåller därutöver
också bidrag från kinesiska myndigheter, såväl centralt
som lokalt. ASRE ägs till 51 % av SolTech och till 49 % av
ASP, SolTechs kinesiska partner. SolTech och ASP satsar
tillsammans 5 MEUR under året vilka investeras i solenergianläggningar i Kina i enlighet med ovan affärsidé. Ett
flertal order tas i Kina och installation av anläggningar
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hos kunderna inleds. Avtalet med Tesab Gruppen sägs
upp då försäljningsvolymen inte når stipulerade 500tkr
årligen. En av medarbetarna på tekniksidan befordras
till ny teknisk chef då ytterligare styrning och projektledning erfordras. Försäljningsutvecklingen utanför Kina,
bedöms av styrelsen som icke tillfredställande varför
den försäljnings- och marknadschef som anställdes 2014
entledigas i slutet av året.
SolTech Energy Sweden AB (publ) listas på First North
vid Nasdaq Stockholm, emissionen övertecknas med
46 % och 50 MSEK före sedvanliga emissionskostnader
tillförs Bolaget. Antalet aktieägare ökar därmed från
2 700 till cirka 5 600 st. Koncernens order uppgår per
årsskiftet till 35 MSEK, vilket är en väsentlig ökning vid
jämförelse med 2014.
2016
SolTech ShingEl presenteras för marknaden. SolTech
ingår exklusivt avtal med Sapa Building Systems AB som
gäller i Norden och Baltikum. Under avtalet marknadsför Sapa endast SolTechs solceller via sina drygt 125
återförsäljare inom området, samtidigt som SolTech
endast säljer sina semitransparenta solceller via Sapa.
En första order från Skanska tecknas under Sapaavtalet.
Intresset från kunderna för ASRE:s erbjudande till
marknaden är stort. För att möte kundernas intresse erfordras mer kapital, varför såväl SolTech som ASP lånar
ut 300 000 EUR vardera till ASRE. Detta görs i väntan på
den planerade finansieringen i Sverige för att säkerställa ASRE:s kapitalbehov för 2016. Som ett led i denna
process bildar SolTech och ASP - Advanced SolTech
Sweden AB (publ) i syfte att finansiera ASRE:s satsningar i Kina. Bolaget ägs till 51 % av SolTech och till 49 % av
ASP. Under våren 2016 emitterar ASAB en obligation till
allmänheten som tecknas med motsvarande 65,5 MSEK
av cirka 1 230 tecknare, vilket är väsentligen mindre än
förväntat. Obligationen noteras sedermera på First
North Bond Market i Stockholm med första handelsdag
den 5 juli 2016 och handlas under symbolen SOLT1.
Kundintresset för ASRE:s lösning och koncept är mycket
stort och i slutet av augusti månad har ramavtal med två
provinser i Kina tecknats, motsvarande 150 MW installerad solenergikapacitet under den kommande femårsperioden. Sedan ASRE bildades 2015 har order tecknats på
totalt 24,87-28,87 MW solenergiinstallationer, varav 2,84
MW hittills anslutits till elnätet. Cirka 13,63 MW är under
byggnation eller klara och i processen att anslutas till
elnätet. Resterande del utgör orderstock, dvs. anläggningar som inte är driftsatta eller under byggnation.

Finansiell information i sammandrag
Nedanstående finansiella information i sammandrag är hämtad från SolTechs årsredovisningar
för 2015 och 2014 samt halvårsrapporterna för 2016 och
2015. Årsredovisningarna har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Årsredovisningarna för åren 2015 och 2014 är granskade
och reviderade av Bolagets revisorer, dock inte halvårsrapporterna som vare sig är granskade eller reviderade.
Bolagets revisor har för 2015 inte gjort någon anmärkning
eller lämnat avvikande kommentar i revisionsberättelsen. För 2014 har följande kommentar lämnats under
rubriken Upplysningar av särskild betydelse. ”Utan att det
påverkar våra uttalanden vill jag fästa uppmärksamheten
på stycket om ’Finansiering’ i förvaltningsberättelsen.
Koncernen har en ansträngd likviditet och styrelsen och
ledningen arbetar med att finna en lösning för koncernens finansiering, vilket är nödvändigt för att säkerställa
koncernens fortsatta verksamhet. Detta förhållande
tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som

kan leda till betydande tvivel om koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten.”
Detta avsnitt bör läsas tillsammans med påföljande avsnitt
”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” samt Bolagets halvårsrapport för 2016, årsredovisningar för 20142015 inklusive revisionsberättelser.
Nyckeltalen nedan presenteras i samma format som
tidigare redovisats i Bolagets reviderade och granskade
årsredovisningar liksom i delårsrapporter och i bokföringen i syfte att skapa kontinuitet och tillåta jämförelser
med tidigare perioder. Jämförbarheten med nyckeltalen
som redovisas av andra bolag kan därför vara begränsad. Det är dock Bolagets bedömning att jämförbarheten med tidigare perioder är av vikt. Nyckeltalen för
helåren 2015 och 2014 är reviderade och granskade i
enlighet med tillämpad redovisningsstandard. Nyckeltalen för halvåren 2016 och 2015 är vare sig reviderade
eller granskade.

Koncernens nyckeltal enligt tillämpad redovisningsstandard
Rörelseintäkter TSEK
Rörelseresultat (EBIT), TSEK
Resultat efter finansiella poster, TSEK
Eget kapital, TSEK
Soliditet, %
Utdelning

J AN -J U N 2016

J AN -J U N 2015

J AN -D EC 2015

J AN -D EC 2014

25 512
-11 682
-9 021
40 722
30
0

20 680
-5 267
-5 335
49 480
81
0

40 094
-13 081
-13 141
41 568
60
0

12 664
-13 318
-13 404
8 974
57
0

26 298 363
-0,34

25 527 171
-0,21

25 527 171
-0,52

19 277 171
-0,70

27

22

27

22

Data per aktie
Utestående aktier, st
Resultat per aktie, SEK
Personal
Medeltalet anställda

DEFINITIONER AV FINANSIELLA TERMER OCH NYCKELTAL
Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutningen. Soliditet visar hur
stor andel av balansomslutningen
som utgörs av eget kapital och har
inkluderats för att investerare ska

kunna skapa sig en bild av Bolagets
historiska kapitalstruktur.
Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till
antalet aktier vid periodens slut.

Medeltalet anställda
Medelantalet anställda under räkenskapsåret, omräknat till heltidstjänster. Totalt antal anställda i koncernen
vid årets slut var 22 stycken.
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
B EL O P P I S E K

Nettoomsättning
Förändring pågående arbeten

J AN -J U N 2016

J AN -J U N 2015

2015

2014

25 203 294

20 656 471

40 091 134

12 424 774

308 925

23 737

-168 540

218 475

171 798

20 704

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

25 512 219

20 680 208

40 094 392

12 663 953

-14 893 826

-11 891 125

-22 616 788

-8 465 664

Övriga externa kostnader

-10 655 614

-4 541 770

-9 857 949

-6 910 678

Personalkostnader

-10 847 025

-9 031 036

-19 258 174

-10 054 806

-797 733

-483 690

-1 442 532

-551 111

-11 681 979

-5 267 413

-13 081 050

-13 318 306

2 872 471

187

45 928

16 595

Rörelsens kostnader
Råvaror förnödenheter och handelsvaror

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-212 111

-68 108

-105 383

-102 017

-9 021 618

-5 335 334

-13 140 505

-13 403 728

-16 733

-183 829

-13 157 238

-13 587 557

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
PERIO DENS R E S U LTAT
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-9 021 618

-5 335 334

Koncernens balansräkningar i sammandrag
KONCERNENS BALANSRÄKNING
BELOPP I SEK

2016-06-30

2015-06-30

2015-12-31

2014-12- 31

310 786

303 297

339 613

358 365

Goodwill

4 962 497

3 034 000

5 293 331

3 025 000

Summa immateriella anläggningstillgångar

5 273 283

3 337 297

5 632 944

3 383 365

1 373 247

91 938

1 799 107

71 884

8 871 609

-

91 938

10 670 716

71 884

TILLGÅ NGA R
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent, varumärken samt liknande rättigheter

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Andel av solenergianläggningar i Joint Venture

31 426 931

Summa materiella anläggningstillgångar

32 800 178

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

886 111

31 500

0

0

Summa finansiella anläggningstillgångar

886 111

31 500

0

0

38 959 572

3 460 735

16 303 660

3 455 249

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror

4 151 064

5 456 521

4 258 652

4 705 657

Summa varulager

4 151 064

5 456 521

4 258 652

4 705 657

8 371 282

4 977 310

4 201 335

3 612 543

689 775

710 324

521 452

692 599

Skattefordran

5 322 495

334 859

Övriga fordringar

6 024 054

897 748

332 956

172 094

6 940 824

-

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Upparbetade men ej fakturerade intäkter

Andel av fordringar i joint venture bolag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

1 549 829

470 346

1 421 893

617 546

21 957 435

7 390 587

13 418 460

5 094 782

Kassa och bank

71 465 479

44 697 196

27 866 206

2 377 307

Summa omsättningstillgångar

97 573 978

57 544 304

45 543 317

12 177 746

136 533 550

61 005 039

61 846 977

15 632 995

SUM MA TILLG ÅN G AR
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
B EL O P P I S E K

2016-06-30

2015-06-30

2015-12-31

2014- 12- 31

1 314 918

1 276 358

1 276 358

963 858

EGET KA PITA L O CH S KU LD E R
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Summa bundet eget kapital

36 000

36 000

36 000

1 312 358

999 858

1 350 918

1 276 358

48 392 914

53 538 506

53 412 801

21 561 457

-9 021 618

-5 335 334

-13 157 238

-13 587 557

Summa fritt eget kapital

39 371 296

48 203 172

40 255 563

7 973 900

Summa eget kapital

40 722 213

49 479 530

41 567 921

8 973 758

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Fria reserver i koncernen
Periodens resultat

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

0

131 120

-

131 120

Garantiskulder

150 000

150000

150 000

150 000

Summa avsättningar

150 000

281 120

150 000

281 120

1 091 908

0

3 301 905

-

68 802 108

0

3 301 905

Checkräkningskredit

0

1 001 833

-

Förskott från kunder

0

518 172

159 925

162 532

17 625 969

5 794 666

3 885 650

1 825 347

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Obligationslån
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

65 540 000
2 170 200

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skulder till joint venture partner
Skatt

3 180 867
214 425

926 999

7 050 590

-

205 456

314 471

131 670

Övriga skulder

1 087 187

947 599

2 101 653

1 033 776

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 750 781

2 776 663

3 314 861

2 297 793

26 859 229

11 244 389

16 827 150

6 378 117

136 533 550

61 005 039

61 846 977

15 632 995

2016-06-30

2015-06-30

2015-12-31

2014- 12- 31

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAP I TAL O CH S KU LD E R

B EL O P P I S E K

STÄLLDA SÄKE R HE TE R O CH AN S V AR S F Ö R B IND EL S ER
Ställda säkerheter
Pantförskrivet bankkonto
Företagsinteckningar

53 536

153 528

53 536

153 528

3 050 000

3 050 000

3 050 000

3 050 000

3 103 536

3 203 528

3 103 536

3 203 528

Pantsatta värdepapper
Summa ställda säkerheter

0

0

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Summa ansvarsförbindelser

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
BELOPP I SEK

J AN -J U N 2016

J AN -J U N 2015

J AN -D EC 2015

J AN -D EC 2014

Löpande verksamhet
Rörelseresultat

-11 681 979

-5 267 413

-13 081 050

-13 318 306

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

-2 494 118

481 563

1 442 532

1 350 338

Erhållen ränta

2 872 471

187

45 928

16 595

-212 111

-68 108

-105 383

-102 017

0

-16 733

-52 709

-11 515 737

-4 853 771

-11 714 706

-12 106 099

107 588

-750 864

447 005

884 281

Ökning/minskning av rörelsefordringar

-8 538 975

-2 295 805

-1 382 443

-4 347 543

Ökning/minskning rörelseskulder 1)

10 032 079

4 791 438

74 093

974 596

Kassaflöde från löpande verksamhet

-9 915 045

-3 109 002

-12 576 051

-14 594 765

-42 595

-27 049

-175 085

-3 464 162

-886 111

-50 000

-770 000

36 573

-410 000

-170 069

-17 669

-8 871 609

-

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Andel av materiella anl.tillgångar i joint venture 2)
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-22 555 322
-23 447 455

-487 049

-9 986 763

-3 481 831

Nyemission, nettotillskott efter kostnader

11 461 570

45 841 106

45 841 106

20 297 100

Förändring långfristiga skulder 3)

65 500 203

2 210 607

-77 474

Finansieringsverksamheten

Förändring av checkkredit
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

74 834
76 961 773

45 915 940

48 051 713

20 219 626

43 599 273

42 319 889

25 488 899

2 143 030

Likvida medel vid periodens början

27 866 206

2 377 307

2 377 307

234 277

L I KVI DA MEDE L V I D P E R I O D E N S S LU T

71 465 479

44 697 196

27 866 206

-9 728 792

Periodens kassaflöde
Ökning/Minskning av likvida medel

Varav andel av likvida medel i joint venture bolag

1 911 442

1) Nettoskuld med avdrag för andel av kortfristig skuld till joint venture-bolag.
2) Koncernens andel av pågående nyanläggningar i joint venture-bolag.
3) Redovisning av finansiell leasing redovisas för första gången i enlighet med BFNAR (2012:1) punkt 20.5
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Eget kapital, skulder och övrig finansiell information
Nettoskuldsättning per 30 juni 2016, TSEK, koncernen
(A)

Kassa

(B)

Likvida medel

(C)

Lätt realiserbara värdepapper

(D)

S:a likviditet (A)+(B)+(C)

71 465

(E)

Kortfristiga fordringar

21 957

(F)

Kortfristiga bankskulder

(G)

Kortfristig del av långfristiga skulder

(H)

Andra kortfristiga skulder, räntebärande

(H)

Andra kortfristiga skulder, icke räntebärande

23 678

(I)

S: a kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)

26 859

(J)

Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)

(K)

Långfristiga banklån, räntebärande

(L)

Emitterade obligationer

(M)

Andra långfristiga lån, räntebärande

(N)

Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)

(O)

Nettoskuldsättning (J)+(N)

71 465

7 434

- 66 563
1 092
65 540
66 632
69

Eget kapital och skuldsättning per 30 juni 2016
inklusive indirekta skulder och eventualförpliktelser
KO NCERNEN
Kortfristiga skulder

26 859

Mot borgen

-

Mot säkerhet

-

Blancokrediter (lev.skulder o upplup. kost), icke räntebärande
D:O, räntebärande

23 678
7 434

Långfristiga skulder

68 802

Mot borgen, räntebärande

65 540

Mot säkerhet*, räntebärande

1 092

Blancokrediter**, icke räntebärande

2 170

* Hänför sig till diskonterat nuvärde av billeasingkontrakt
** Hänför sig till tilläggsköpeskilling avseende Wasa Rör.

Eget kapital
Aktiekapital
Övriga reserver -

1 351
48 393

Balanserade vinstmedel

-

Innevarande års resultat

-9 022

Summa eget kapital
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40 722

Kommentarer till den finansiella översikten
Allmänt
Försäljningen fram till årsskiftet 2015/2016 har inte
genererat tillräckligt med vinster för att täcka företagets
löpande kostnader. Detta är planenligt då Bolaget efter
den tekniska utvecklingen lanserat sig intensivt i Kina
samt tillsammans med Sapa Building Systems i Norden.
SolTech bedömer att de huvudsakliga kostnaderna för
den tekniska utvecklingen av produkterna härmed är
tagna men att marknadsföringskostnader även i fortsättningen kommer att vara en stor post i Bolagets redovisning, kostnader som samtidigt bedöms ge en ökad
försäljning och förbättrat resultat. Åtgärder för att stärka
balansräkningen och säkra kapitaltillskott har genomförts
vilka har varit direkt länkade till dessa marknadsintroduktioner. I och med de insatser som gjorts under de gångna
åren och är planerade framöver genomför Bolaget den
marknadsmässiga expansion som kommer att generera
överskott. Sedan årsskiftet 2015/2016 har utvecklingen i Kina tagit fart. SolTechs samägda dotterbolag har
åtta månader in nästan nått årsmålet av 25 MW i sålda
anläggningar. Anslutningen av anläggningar till kraftnätet
och därmed till intäktsbasen går dessutom snabbare än
beräknat. Bolaget planerar för att det samägda dotterbolaget skall bli kassaflödespositivt Q3 2016 och planerar för
vinst från och med 2017. Wasa Rör har justerat sitt erbjudande mot en mer marginalintensiv produktmix och blivit
den betydande vinstgenerator till koncernen som avsågs
med förvärvet. Samarbetet med Sapa Building Systems
fortsätter tillfredsställande med förväntade större order
under Q3 2016. Även utvecklingen av ShingEl verkar lovande. Testförsäljning av produkten har resulterat i order
före den officiella lanseringen.
Utöver vad som angivits i det här Prospektet har Styrelsen
inte erhållit några uppgifter om offentliga, ekonomiska,
skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska
åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller
väsentligt skulle kunna påverka emittentens verksamhet.
GRUNDER FÖR REDOVISNINGENS UPPRÄTTANDE
Årsredovisningarna har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd,
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). I de fall Redovisningsrådets rekommendationer har
tillämpats/gett vägledning finns detta angivet nedan. Bolaget klassificeras som ett mindre företag i enlighet med
ÅRL 1 kap 3§. Avtalade men ej inbetalda pensionspremier
till förmån för anställda har redovisats under rubriken
”Övriga kortfristiga skulder”. Pensionskostnader för pensionsändamål belastar rörelseresultatet i takt med att de
anställdas pensionsberättigade tjänster utförs. Fordringar
tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta efter av-

drag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Övriga tillgångar
och skulder värderas till anskaffningsvärden där inget annat angetts. Avskrivningsperiod om fem år tillämpas för
såväl immateriella som materiella anläggningstillgångar.
Fortlöpande prövning sker om det vid bokslutstidpunkten
föreligger en indikation på att en finansiell anläggningstillgång har minskat i värde utöver den planenliga avskrivningen. Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser
och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler
som är beslutade på balansdagen. Försäljning av varor
och tjänster redovisas netto efter moms, rabatter och
kursdifferenser, vid leverans av produkten eller tjänsten
till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter
som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt
respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning).
KONCERNREDOVISNINGEN
Företag där SolTech innehar majoriteten av rösterna
på bolagsstämman klassificeras som dotterföretag och
konsolideras i koncernredovisningen. Dotterföretagen
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag
då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden.
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder
värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de
förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i
sin helhet. I koncernens balans- och resultaträkningar
är andelarna i ASRE redovisade enligt RR 14, punkt 29,
klyvningsmetoden. Metoden innebär att ASRE:s tillgångar,
skulder och resultat redovisas post för post i förhållande
till ägarandel i koncernens balans- och resultaträkningar.
Koncernens andel i ASRE uppgår till 51 %. I koncernens
balansräkning ingår därmed även koncernens andel av
kontrakterade och pågående nyanläggningar av solenergianläggningar i Kina.
KASSAFLÖDESANALYSEN
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
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som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel
klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.
SKATTESITUATION
SolTech Energy Sweden AB (publ) har ett outnyttjat ackumulerat förlustavdrag om cirka 71 MSEK per den 31 december 2015.

Nettoomsättning, resultat
och kassaflöden
Rörelseresultatet i Bolaget har hittills varit negativt.
Bolagets kostnader för utveckling och lansering av
produkterna har historiskt inte vägts upp av intäkter
i motsvarande grad. Bolaget hyser förhoppning om
att break-even skall nås under nästa år i takt med att
Kinasatsningen och samarbetena med Sapa Building
Systems och ShingEl bär frukt.
Nedan följer en sammanfattande kommentar om utvecklingen för Bolaget under respektive perioder.
HALVÅRSRESULTATET 2016 JÄMFÖRT MED
HALVÅRSRESULTATET 2015
Omsättning och resultat
Omsättningen för halvåret 2016 uppgick till 25,5 (20,7)
MSEK, en ökning med 23,2 procent jämfört med samma
period 2015. Ökningen är främst hänförlig till Wasa Rör,
som stod för 24,5 MSEK. Rörelseresultatet för perioden
blev -11,7 MSEK, jämfört med -5,3 MSEK under samma period i 2015, en försämring med 121,7 procent. Efter finansiella
poster var resultatet -9,0 MSEK, påverkat positivt av försäljning av personaloptioner till de anställda på 2,1 MSEK.
Det ska noteras att halvårsresultatet 2016 därutöver har
belastats med engångskostnader på 6,0 MSEK i samband
med etablerandet av de samägda dotterbolagen ASAB och
ASRE och obligationsemissionen i den förra, samt utvecklingskostnader för produkten SolTech ShingEl på 1,0 MSEK.
Rensat för dessa engångskostnader och -intäkter blev
resultatet -4,0 MSEK, det vill säga en förbättring för den löpande verksamheten halvår 2016 på 24,5 procent jämfört
med halvårsresultatet 2015 på -5,3 MSEK.
Kassaflöden
Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen efter förändring av rörelsekapital uppgick under perioden till -9,9 MSEK, jämfört med -12,6 MSEK för helåret
2015. Kassaflödet för halvåret 2016 är starkt påverkat av
ansamlingen av tillgångar, närmare bestämt byggandet av solelsanläggningar i Kina, åskådliggjort genom
andelen av materiella tillgångar i joint venture-bolag
på -22,5 MSEK i investeringsverksamheten, en ökning
med 13,7 MSEK jämfört med helåret 2015. Kassaflödet
från finansieringsverksamheten uppgick till 77 MSEK
jämfört med 48 MSEK för helåret 2015 och utgjordes
av kapital från obligationen i ASAB på 65,5 MSEK, som
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emitterades i maj 2016, samt nettotillskott efter kostnader från en riktad nyemission på 11,5 MSEK i juni 2016.
Periodens kassaflöde uppgick till 43,6 MSEK att jämföra
med 25,5 MSEK för helåret 2015.
2015 JÄMFÖRT MED 2014
Omsättning och resultat
Omsättningen för helåret 2015 uppgick till 40,1 (12,7)
MSEK, en ökning med 216 procent jämfört med 2014.
Faktumet att 2015 var det första helåret som Wasa Rör
var konsoliderat jämte Wasa Rörs försäljning mot större
projekt, står för majoriteten av denna ökning. Dock
skedde den rena försäljningsökningen på bekostnad av
marginal, som endast nådde 2,6 procent för affärsområdet samt ökade risker i fastprisprojekt, vilket även ledde
till förlust i ett större projekt. I övrigt hade koncernen
generellt ett högre kostnadsläge, råvaror, personal och
övriga externa kostnader till följd av det expansiva skede
som Bolaget befinner sig i. Rörelseresultatet för året blev
-13,1 MSEK, jämfört med -13,3 MSEK i 2014, en förbättring
med 1,8 procent. Resultatet efter skatt skiljer sig inte
nämnvärt från rörelseresultatet med -13,2 MSEK jämfört
med -13,6 MSEK för 2014, en förbättring med 2,9 procent.
Kassaflöden
Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen
efter förändring av rörelsekapital uppgick under perioden till -12,6 (-14,6) MSEK. Kassaflödet utföll bättre för
året jämfört med 2014 på grund av en minskad lagerökning och en mycket mindre tillväxt i kundfordringar.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten utgjorde 48,1 (20,2) MSEK och utgjordes av kapital från nyemissioner samt en förändrad redovisningsform för leasingobjekten. Periodens kassaflöde uppgick till 25,5 (2,1) MSEK.

Balansräkningar
HALVÅR 2016 JÄMFÖRT MED ÅRSSLUT 2015
Koncernens tillgångssida bestod vid halvårsskiftet 2016 till
72 procent av omsättningstillgångar såsom kundfordringar,
lager, upparbetade intäkter och likvida medel, det vill säga
ungefär i samma proportion som vid årsslutet 2015. Dock
har tillgångsmassan jämfört med årsslutet ökat med 121
procent till 136,5 MSEK. Detta som följd av en ökad kassa
samt av att ASREs tillgångar nu konsolideras med klyvningsmetoden. Till följd av ASABs obligationsemission i mars
utgörs hälften av samtliga tillgångar, 52 procent, av likvida
medel på 71,5 MSEK, en ökning med 43,6 MSEK jämfört
med årsslutet 2015. Resterande 28 procent av koncernens
tillgångssida utgörs av anläggningstillgångar varav den helt
övervägande posten är andel av solenergianläggningar om
31,4 MSEK i joint venture-bolag, dvs koncernens andel av
ASREs investeringar i Kina. Totalt utgör de materiella anläggningstillgångarna 32,8 MSEK, en ökning med 22,1 MSEK
jämfört med årsslutet 2015. Det finns inga miljöfaktorer som
kan påverka eller begränsa användningen av anläggningstillgångarna. Övriga anläggningstillgångar är immateriella

tillgångar som utgörs av aktiverade kostnader för patent,
samt en goodwillpost på 4,9 MSEK, en sammanlagd minskning mot årsslutet 2015 med 6,4 procent till 5,3 MSEK.
Skulder i koncernen var vid halvår 2016 kortfristiga
skulder om 26,9 MSEK att jämföra med 16,8 MSEK, vid
årsslutet 2015, en ökning med 10,1 MSEK. Detta hänför
sig till största delen till konsolideringen av ASRE genom
klyvningsmetoden. Därför ökade leverantörsskulder till
17,6 MSEK från 3,9 MSEK vid årsslut 2015, övriga skulder
på 1,1 MSEK minskade från 2,1 MSEK vid årsslutet 2015 och
upplupna kostnader ökade till 4,8 MSEK från 3,3 MSEK
vid årsslutet 2015. Skulden till joint venture-bolag sjönk
till 3,2 MSEK från 7,1 MSEK vid årsslutet 2015. Långfristiga skulder ökade till 68,8 MSEK för halvåret 2016 från
3,3 MSEK vid årsslutet 2015. Ökningen utgjordes av ASABs
obligationslån på 65,5 MSEK. Resterande långfristiga
skulder vid halvåret 2016 fördelade sig på räntebärande
1,1 MSEK som utgjordes av nuvärdesberäknade billeasingkontrakt och icke-räntebärande 2,2 MSEK som hänför
sig till skuldberäkning av en tilläggsköpeskilling för Wasa
Rör. Eget kapital i koncernen minskade till 40,7 MSEK från
41,6 MSEK, vilket var nettoeffekten av minskade reserver
med 5,2 MSEK och minskade förluster med 4,2 MSEK till
48,4 MSEK respektive -9,0 MSEK för halvåret 2016.
ÅRSSLUT 2015 JÄMFÖRT MED ÅRSSLUT 2014
Koncernens tillgångar bestod vid årsskiftet till 74 procent
av omsättningstillgångar såsom kundfordringar, lager,
upparbetade intäkter och likvida medel. Till följd av nyemissionen utgör majoriteten av omsättningstillgångarna,
tillika nära hälften – 45 procent - av samtliga tillgångar,
likvida medel på 27,9 MSEK, en ökning med 25,5 MSEK
mot 2014. Resterande 36 procent av tillgångarna utgörs av
anläggningstillgångar varav den helt övervägande posten
är pågående nyanläggningar om 8,9 MSEK i joint venturebolag samt maskiner och inventarier på 1,8 MSEK, dvs investeringar gjorda av ASRE i Kina. Detta utgör de materiella
anläggningstillgångarna i sin helhet, en post som endast
utgjordes av 72 TSEK i maskiner i 2014. Övriga anläggningstillgångar är immateriella tillgångar som utgörs av aktiverade kostnader för patent, samt en goodwillpost på 5,3 (3,0)
MSEK, en ökning med 2,3 MSEK mot 2014, vilken kan
härledas till kapitaliseringen av ASRE. Avskrivning sker över
fem år. Det finns inga miljöfaktorer som kan påverka eller
begränsa användningen av anläggningstillgångarna.
Skulder i koncernen var vid årsskiftet 2015 kortfristiga skulder
om 16,8 MSEK att jämföra med 6,4 MSEK, vid årsslut 2014,
en ökning med 10,4 MSEK. Dessa bestod av leverantörsskulder 3,9 (1,8) MSEK, övriga skulder 2,1 (1,0) MSEK och upplupna
kostnader 3,3 (2,3) MSEK. Därtill kom den största ökningen, en skuld till joint venture-bolag på 7,1 MSEK som inte
funnits 2014, vilken utgjordes av den kapitalinsats för ASRE
som sedemera betalades in i januari 2016. En checkkredit
på 927 TSEK under 2014 betalades tillbaka (men nivån på
beviljade krediter ligger kvar på 3 MSEK). Långfristiga skulder

på 3,3 MSEK uppstod på grund av en förändrad redovisningsmetod BFNAR 2012:1, punkt 20.5, av finansiell leasing av
tjänstebilar. Detta innebär att koncernens innehav av bilar på
finansiella leasingkontrakt upptas till sitt diskonterade nuvärde, exklusive restvärde och planenliga avskrivningar, bland
bolagets anläggningstillgångar och att motsvarande skuld
tas upp bland långfristiga skulder. Eget kapital i koncernen
ökade till 41,6 (9,0) MSEK på grund av nyemissionen.

Väsentliga händelser
efter 30 juni 2016
Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB), tillika det
bolag som SolTech och ASP etablerade under våren
2016 i syfte att finansiera ASRE’s investeringar i Kina,
emitterade en första obligation till allmänheten motsvarande 65,5 MSEK under våren. Obligation listades på First
North Bond Market den 5 juli 2016 och handlas under
symbolen SOLT1. ASAB ägs till 51 % av SolTech och till 49 %
av ASP. Obligationslånet är säkerställt genom borgen från
moderbolaget, SolTech Energy Sweden AB (publ).

Tendenser under
innevarande räkenskapsår
Försäljningen under 2016 har varit över förväntan för
SolTechs samägda dotterbolag ASRE i Kina. Orderstocken
var per augusti nära årsmålet på 25 MW. Kina har samtidigt höjt de nationella årsmålen för solelsinstallationer,
vilket bådar gott för framtiden. Hittills har Kina nått nästan
halvvägs till målet för år 2020 innebärande en installerad
solenergikapacitet om 100 GW. (se sid 46 ”Kina”)
Wasa Rör uppvisar en god vinstnivå och beläggning och
verkar bli den stabila vinstgenerator för koncernen som
avsågs vid förvärvet 2014.
Gällande fokusmarknader inom solenergisegmentet, se
sid 45, ökar Tyskland enligt uppgifter från IRENA som
publicerades i mars 2016 på sitt subventionsprogram.
Liksom andra EU-stater kommer detta att generera fler
möjligheter för SolTechs solcellskoncept framöver.
Parallellt fortgår samarbetet med Sapa Building Systems
i god takt och redan Q3 2016 förväntas ytterligare order.
Intresset för de estetiskt tilltalande fönstren och fasadbeklädnaderna är stort bland arkitekter, konstruktörer och byggherrar. Hittills har Skanska lagt en första order och förhoppningen är att motsvarande stora beställare ska följa efter.
En provorder för den egenutvecklade takpannan SolTech ShingEl har också erhållits före den tänkta officiella
lanseringen som är planerad att ske under första kvartalet 2017. Detta faktum stärker produktens potential.
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Utvecklingen på den europeiska solenergimarknaden
fortsätter vara lite svårförutsägbar. Bostadsbristen i
SolTechs fokusländer är påtaglig och den stora vågen
av invandring lär inte minska behovet. Marknaden finns,
men kapacitetsbristen kan i stället ligga hos myndigheter och byggbranschen. Bolaget är dock optimistiskt
inför det kommande året.
SolTechs produkter och systemlösningar har intressanta
och smickrande branschkollegor. SolarCity har just tillkännagivit att man utvecklar en ShingEl-liknande produkt (se
sid 37, ShingEls lanseringsstrategi).
I övrigt känner SolTech inte till några tendenser eller
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan ha en
väsentlig inverkan på Bolagets utsikter.

Forskning och investeringar

SolTech är i en etableringsfas där Bolaget bygger upp en
kostnadsmassa i form av solenergianläggningar i Kina
tillsammans med sin kinesiska samarbetspartner ASP genom det samägda dotterbolaget ASRE. Målet är att bygga
upp kapacitet på 230 MW fram till 2019. Omsättningen
för dotterbolaget införlivas i SolTechs räkenskaper enligt
Revisionsrådets klyvningsmetod. Utgifter för forskning och
utveckling är en relativt ringa del av investeringarna för
företaget och gäller främst utveckling av anpassningar av
tunnfilmssolceller till olika tak- och fasadtäckningsmodeller.
Investeringar 2014 och 2015
Bolagets investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick år 2014 respektive 2015 enligt
nedan uppställning:
Immateriella
anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella
anläggningstillgångar

2014
164 162

2015 20160630
175 086
42 595

3 300 000 2 929 997
157 229 2 314 251

inga
inga

Immateriella: Består av utveckling av patent
Goodwill: Hänför sig till förvärvet av Wasa Rör. Skälet till
ökningen mellan 2014 och 2015 beror på att revisorerna
önskat en annan beräkningsmodell för anskaffningen,
det vill säga köpeskillingen inklusive beräknad tilläggsköpeskilling.
Materiella: I huvudsak hänför sig detta till de ovan
nämnda förändrade redovisningsprinciperna av bilar
som innehas mot leasingkontrakt, dvs. det diskonterade
nuvärdet av de finansiella åtagandena enligt avtalen.
Det angivna beloppet inkluderar även inventarier motsvarande cirka 150 TSEK. Samtliga av dessa investeringar
gjordes i Sverige. Efter att nyemissionen i maj 2015 tillfört Bolaget 46 MSEK genomfördes ett kapitaltillskott
om 23,8 MSEK i Bolagets samägda dotterbolag ASRE
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i Kina, vilket motsvarar Bolagets egetkapitalandel
på 51 procent. Av dessa var 9,4 MSEK inbetalda per balansdagen 2015-12-31 och resterande betalades i början
av januari 2016. Resterande cirka 22 MSEK har använts
för att täcka rörelsekapitalbehovet med en burn-rate
om cirka 1 MSEK/månad. På koncernnivå har SolTechs
51-procentiga andel i ASRE medfört enligt klyvningsmetoden att investeringar för 2015 i solenergianläggningar i
Kina skett med 8 872 TSEK.
Investeringar 2016
Var vänlig se ovan tabell för investeringar gjorda fram till
halvårsskiftet 2016, vilka enbart hänför sig till utveckling av
patent. På koncernnivå har SolTechs 51-procentiga andel
i ASRE medfört enligt klyvningsmetoden att investeringar
för halvåret 2016 i solenergianläggningar i Kina skett med
22 555 TSEK. SolTechs samägda dotterbolag ASRE avser
att installera anläggningar i Kina motsvarande 25 MW för
året. För detta har ASRE ett kapitalbehov i Kina på totalt
240 MSEK. I maj detta år emitterade Bolagets andra
samägda dotterbolag ASAB ett obligationslån, för vilket
Bolaget gått i borgen, som resulterade i cirka 65,5 MSEK i
kapital. Resterande del av kapitalbehovet avses finansieras
genom ett direkt banklån i Kina till ASRE med upp till 100
MSEK samt med eget kapitaltillskott i samma bolag om cirka 76 MSEK som tillskjuts av ägarna SolTech och ASP, varav
SolTechs egetkapitalandel motsvarar cirka 38,6Mkr.
Investeringar 2017-2019
År 2017 planerar ASRE i Kina att installera 50 MW,
vilket skulle innebära ett kapitalbehov för året om
cirka 508 MSEK (cirka 53,5 MEUR). Förhoppningen är att
detta behov tillgodoses med obligationslån emitterade
genom SolTechs samägda svenska dotterbolag ASAB.
ASREs kapitalbehov i Kina för 2018-2019, ifall installationer
om 75 MW per år skulle genomföras, kommer att vara i
storleksordningen 700-730 MSEK för respektive år. Vid
detta stadium i ASREs utveckling borde behovet kunna tillgodoses genom direkta banklån till det samägda dotterbolaget, sannolikt mot säkerheter i underliggande tillgångar.

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 kronor. 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 85 miljoner kronor investerats,
av vilka cirka 17 miljoner kronor tillförts från huvudägaren
och resterande från bolagets cirka 2 700 övriga aktieägare. Totalt investerat kapital i SolTech sedan 1999 uppgår
till cirka 177 MSEK innan föreliggande Erbjudande.

Immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

2016-06-30
5,27 MSEK

Materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

2016-06-30
32,8 MSEK

Lämnade säkerheter

Vid årsskiftet 2015 fanns det säkerheter i SolTech Energy
Sweden AB (publ) i form av företagsinteckning och spärrmedel motsvarande 3,1 MSEK avseende onyttjad checkräkningskredit från Danske Bank. Per 1 juli 2016 har Bolaget ställt
säkerhet för det samägda dotterbolaget ASAB genom en
moderbolagsborgen för ASAB:s obligationslån på 65,5 MSEK.

Oren rörelsekapitalförklaring

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital
inte är tillräckligt för att bedriva verksamhet i enlighet
med expansionsplanerna under kommande tolvmånadersperiod. Det befintliga rörelsekapitalet är endast
tillräckligt för att täcka behoven fram tills månadsskiftet
oktober/november 2016, om inte ytterligare finansiering
skulle tillföras. Om inte Erbjudandet skulle genomföras innebär detta att erhållna order inte skulle kunna
byggas, motsvarande investeringar om cirka 100 -150
MSEK och ett motsvarande potentiellt inkomstbortfall
om 20-30 MSEK per år.
Bolaget uppskattar att kapitalbehovet för att täcka investeringar i Kina kommer att uppgå till cirka 38,5 MSEK
under 2016. Vidare bedömer Styrelsen att Bolagets
ytterligare kapitalbehov för att säkerställa rörelsekapital
i moderbolaget uppgår till cirka 9 MSEK.
Föreliggande Erbjudande är garanterat till
över 80 procent genom ett konsortium av garanter på
cirka 41,6 MSEK och teckningsförbindelser från ägare
och ledande befattningshavare på 1,0 MSEK. Bolaget
har dock inte erhållit eller begärt bankmässig säkerhet för beloppet. Garantikonsortiet erhåller en sammanlagd ersättning om 320 000 units motsvarande
circa 4,2 MSEK. Styrelsen anser att Erbjudandet om
maximalt 52,6 MSEK, det vill säga 47,6 MSEK efter emissionskostnader om 5 MSEK, med detta garantikonsortium och dito teckningsförbindelser är tillräckligt för att
trygga verksamheten under minst 12 månader, det vill
säga till och med månadsskiftet oktober/november 2017.
Om Erbjudandet inte skulle kunna genomföras eller om
kassaflödet inte skulle utvecklas i enlighet med Styrelsens bedömningar, skulle Bolaget överväga ytterligare
kapitalanskaffningar. Dessa skulle kunna utgöras av
exempelvis en nyemission eller lån eller avyttringar av
vissa av Bolagets tillgångar. Om någon dylik finansiering
inte heller skulle visa sig vara möjlig att uppbringa under
sådana förutsättningar, skulle det kunna innebära att
Bolaget tvingades att markant minska sin verksamhet
eller ytterst att ansöka om likvidation.

Bolagsstyrning
Till grund för Bolagets verksamhet ligger bolagsordningen. Föremålet för Bolagets verksamhet är utveckling
och försäljning av alternativa och förnybara energikällor,
system för tillvaratagande av alternativa och förnybara
energikällor samt annan därmed förenlig verksamhet,
vilket framgår av bolagsordningens § 3.
Bolagsstämman fastställer bolagsordningen och utser
årligen styrelse. Bolaget har ingen valberedning utan
nominering av styrelseledamöter görs normalt sett av
bolagets större aktieägare. Styrelsen ska bestå av 3-10
ledamöter med högst 10 suppleanter. Styrelsen svarar
för Bolagets organisation och förvaltning och tillsätter
eller avsätter den verkställande direktören. Styrelsen
fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt
arbete, kombinerat med en VD-instruktion för fördelning av arbetet mellan styrelsen och den verkställande
direktören. Bolaget har inte inrättat några kommittéer
för revisions- och ersättningsfrågor utan sådana frågor
hanteras av styrelsen i sin helhet. Samtliga ledamöter i
styrelsen är valda till nästkommande ordinarie årsstämma. Varje enskild styrelsemedlem äger rätt att när som
helst frånträda sitt uppdrag.
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är inte tilllämplig på Nasdaq First North, varför Bolaget inte har någon
skyldighet att följa Koden. Styrelsen har för avsikt att på
nästa årsstämma föreslå att en valberedning utses och
att Bolaget därefter ska följa Koden i allt väsentligt.
Kallelse till bolagsstämma ska ske enligt § 8 i bolagsordningen. Kallelse till årsstämma ska ske genom annons
i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens
Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt
kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas
tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 3 veckor före stämman.
För att få delta i bolagsstämman ska 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.
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Styrelse, ledande befattningshavare
och revisorer
Den nuvarande styrelsen, vars medlemmar beskrivs nedan, utsågs vid den ordinarie
årsstämman den 26 maj 2016. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till
slutet av nästa årsstämma 2017.
STEFAN ÖLANDER,
ORDFÖRANDE
Stefan Ölander (f. 1964). Styrelseordförande sedan 2013, styrelseledamot
sedan 2012. Utbildning gymnasieekonom, har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom SEB- och
Kinnevikkoncernen. Stefan är också
grundare av Rewir, Sveriges ledande varumärkesbyrå
som han sålde 2006 till Intellecta-koncernen som är
listat på Stockholmsbörsen.
Stefan verkade till och med hösten 2010 som styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige
och Danmark. Stefan är sedan i oktober 2011 också styrelseledamot i Zacco AS, Danmark, ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt i Europa som bistår företag
och organisationer med teknisk, juridisk och strategisk
rådgivning samt vid förhandlingar, konflikter och i rättsprocesser. Zacco har ca 400 medarbetare och kontor
i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland och omsätter
årligen cirka 600 miljoner kronor. Stefans specialitet är
försäljning samt varumärkes- och bolagsbyggande.
Aktieinnehav:
Optioner:

Äger indirekt, genom Ölander Invest
AB, 953 600 aktier i SolTech.
192 772 st

FREDERIC TELANDER, LEDAMOT
OCH VD
Frederic Telander, (f 1964). Verkställande direktör sedan 2009 och
styrelseledamot sedan 2007. Partner i EIG Venture Capital Ltd, ett
investmentbolag som fokuserar på
investeringar i tidiga skeden inom
området energieffektivisering och cleantech.
Tidigare VD i Gas Turbine Efficiency Plc. (GTE). Strukturerade och kapitaliserade bolaget, rekryterade nyckelpersoner och förhandlade fram avtal med kunder såsom
Rolls Royce, Siemens, Pratt & Whitney, Statoil etc. och
medverkade till att den årliga omsättningen i bolaget
under åren 2001 – 2008 växte från 6 till över 400 MSEK.
Tidigare vice ordförande i GTE Plc. och ledande i noteringsprocessen av bolaget på Londonbörsens AIM lista,
samt likaledes ledande i listningsprocessen av SolTech
Energy Sweden AB (publ) på Nasdaq First North i juni
2015.
Aktieinnehav:

Optioner:

GÖRAN STARKEBO, LEDAMOT
Göran Starkebo (f. 1965). Styrelseledamot sedan 2008. Utbildning jur.
kand. Göran är advokat och partner
på Carat Advokatbyrå, specialiserad
inom immaterialrätt, affärsjuridik
samt förvärvstransaktioner.
Tidigare partner på Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå. Innan dess verksam inom Albihns Patentbyrå och
ansvarig för avdelningen för immateriella rättigheter (IP)
och efterfrågad patentjurist inom området immateriella
rättigheter.

1 545 259 aktier inklusive företag
Sactum AB och indirekt ägare
till 1 543 438 aktier genom delägande
(33,3) i EIG Venture Capital Ltd.
578 315 st
NINNA ENGBERG, LEDAMOT
Ninna Engberg (f. 1962). Styrelseledamot sedan 2012. Utbildning marknadsekonom. Ninna har lång och
gedigen erfarenhet inom mediaindustrin med ett antal chefsbefattningar inom TV4, SVT, DN, RTL och
MTG-radio på sin meritlista.

Ninna var också drivande i säkerställandet av ishockey
VM i Stockholm både 2012 och 2013, är styrelseledamot
i Svenska Ishockeyförbudet och har tidigare även verkat
som styrelseledamot inom bandyförbundet.

Hovrättsfiskal vid Svea Hovrätt samt rättssakkunnig
inom Finansdepartementet.

Ninna bidrar genom sin gedigna erfarenhet och sitt
stora nätverk mycket till Bolagets marknadsförings- och
mediastrategi.

Aktieinnehav:
Optioner:

Aktieinnehav:
Optioner:

Direkt ägare till 14 286 aktier i SolTech.
0 st
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Direkt ägare till 26 785 aktier i SolTech.
0 st

Ledande befattningshavare

Revisor

Frederic Telander (född 1964) VD sedan 2009. Se ovan
för detaljer.

Revisorer år 2015 och 2014 har varit Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det senaste återvalet av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers var vid årsstämman 2016 för
perioden fram till och med årsstämman 2017. Huvudansvarig revisor sedan årsstämman 2014 är Bo Åsell, auktoriserad revisor och medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Tidigare år har Ulf Westin vid samma
firma varit direktregistrerad revisor i bolaget, även han
auktoriserad revisor och medlem i FAR. Bytet till Bo Åsell
inom samma firma, föranleddes av börsnoteringen, för
vilken Ulf Westin inte hade tillräckliga revisionsbefogenheter.

Mats Holmfeldt (f. 1964) Finanschef sedan 2015. Utbildning företags- och nationalekonomi vid Stockholms Universitet. Mats Holmfeldt har varit verksam inom Bankoch Finansbranschen i 25 år med ledande befattningar
inom SEB, Swedbank och Intrum Justitia. Idag är han
bland annat Senior Advisor åt Rocket Internet Gmbh,
Han har varit verksam som management- och strategikonsult och under de senaste åren engagerat sig i ett
antal innovationsföretag och start-ups inom flera olika
branscher. Mats är engagerad på konsultbasis genom
sitt privata bolag Innograte AB.
Aktieinnehav:
Optioner:

Ägare till 38 000 aktier i SolTech. Via
Innograte AB
20 000 st

Henrik Båge (f 1972) Affärsutvecklare sedan 2009, firmatecknare. Utbildning pol. mag. Henrik Båge har över
tio års erfarenhet från olika positioner inom finansbranschen. Innan han började på SolTech var Henrik
verksam inom ett privat riskkapitalbolag med finansiering och operationella frågor för snabbt växande teknikföretag som sin specialitet. Henriks ansvarsområde är
att bygga upp och löpande utveckla SolTechs svenska
och utländska kanalpartners.
Aktieinnehav:
Optioner:

Revisorerna informeras och har informerats löpande
om Bolagets verksamhet för att kunna lämna synpunkter och rekommendationer till Bolagets styrelse och
ledning.

Revisorns adress:
Bo Åsell, PWC AB
Kista Science Tower
164 51 Kista
www.pwc.se

55 000 aktier i SolTech
120 481

Sara Klingberg (f 1982), Teknisk Chef 2015. Sara har
över 10 års erfarenhet av teknisk utveckling. Innan Sara
började på SolTech arbetade hon som teknikkonsult
med mekanikkonstruktion, geometrisäkring och samordningsansvar av projektering av nya motorprovceller
på Scania. Arbetet innefattade även layoutansvar för
provceller med kringutrustning, samordning av byggprojekt samt systemansvar för processmoduler. Sara började på SolTech 2009 som utvecklingsingenjör och har
varit med och utvecklat samtliga SolTechs produkter,
från idé till färdig produkt. Sara har en Master i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.
Aktieinnehav:
Optioner:

24 096 aktier i SolTech
96 385 st
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Uppdragsförteckning styrelse och ledande befattningshavare
Förteckningen nedan bygger på uppgifter som finns registrerade i Bolagsverkets näringslivsregister per den 24 augusti 2016 och avser pågående samt avslutade uppdrag de senaste fem åren, kompletterad med relevanta uppgifter som erhållits från respektive person. Position där slutdatum saknas avser pågående uppdrag.

NAMN

FÖRET AG

FU N K TI O N

FR ÅN

SolTech Energy Sweden AB (publ)
Advanced SolTech Swedeb AB (publ)
Wasa Rör T Mickelsson AB
Rewir Intressenter AB

20120222
20160330
20140822
20061115

Rewir Handelsbolag AB

Ordförande
Ordförande
Ordförande
Ordförande/
VD
Bolagsman

Stekakaka AB
Restaurang Jungfrusund AB
Zacco Sweden AB
Fantholmen invest AB
Promocom Sjökrog AB
Ölander Invest AB
Ölander Consulting AB
Territorium AB
Ölander Holding AB

Ordförande
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot/VD
Ledamot

19990303
20110121
20130306
20100622
20110113
20120302
20120201
20140517
20111119

SolTech Energy Sweden AB (publ)
Aqeri AB
Aqeri Holding AB
Leksands Knäckebröd AB
ipxtend AB
Carat Advokatbyrå AB
Optosolutions AB
Safesam AB
Åsgränd Advokater AB
Adsport Convert AB
Sara Pers-Krause Advokatbyrå AB
Steamex Group Sverige AB
BRF Fröja
LRZKAInternational AB

Ledamot
Ordförande
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
ledamot
ledamot
Ledamot
ledamot
Ledamot
Ledamot
Likvidator

20081027
20160603
20160523
20160620
20131016
20110505
20020212
20060626
20110119
20160215
20130420
20141104
20160623
20120709

SolTech Energy Sweden AB (publ)
Advanced SolTech Sweden AB
Wasa Rör T Mickelsson AB
Sactum AB
IWAB Invest AB
Galileus AB
Fredrik Tennisnätet HB

Ledamot/VD
Ledamot/VD
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Bolagsman

20090831
20160330
20140822
20070416
20131114
20150306
19959626

Hamax Handelsbolag HB

Bolagsman

19970129

TI LL O C H
MED

D ATER AT 20160824

20130508

Fusion 20130814

20151127

Avregistrerat
20151127
Fusion 20151116

STYREL SE
S TE F A N Ö L A ND ER

20151116
20120321
20140605
20150304
20120524

20151116

Fusion 20120822

Fusion 20151116

G Ö RA N S TA RKEB O

20160620
20140315

20130614

Likv 20120709, Konkurs 20130614

F RED ERI C TEL A NDER
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20150324
20130815

Avregistrerat
20130815

NA M N

FÖRET AG

FU N K TI O N

FR ÅN

SolTech Energy Sweden AB (publ)
Effektiva FVB AB
Anschutz Entertainment Group AB
Valpurgius 2 AB
Hammarby Fotboll AB
Hammarby Bandy AB
Akloma Tinnitus AB
Svenska Tinnitus AB
Newscollective AB
Intreat AB
AXS Digital Europe Sweden AB
Ninna Engberg AB
Brf Rådjuret upa

Ledamot
Suppleant
Ledamot/VD
Suppleant
Ledamot
Ledamot
Suppleant/VD
Suppleant
Ordförande
Ledamot
Ordförande
Ledamot/VD
Ledamot

20120222
20020918
20101230
20151229
20101113
20141212
20150723
20151229
20101008
20151110
20131202
20150504
20120512

SolTech Energy Sweden AB (publ)
Advanced SolTech Sweden AB (publ)
AB Våmfjärden
Swebag AB

Ext firmateckn
Suppleant
Suppleant
Ledamot

20081027
20160330
20120126
20040517

Happenstance AB
Nanopas AB
Andreas Palme Arkitektur i Stockh
AB
Galileus AB
Brf Flora 19

Suppleant
Suppleant
Suppleant

20110216
20140527
20130215

Suppleant
Ledamot

20150306
20110817

Fskol Barnens Glädje i Fullersta
ekför

Ledamot

20150625

Reda Inkasso AB
Paynova AB
Innograte AB
Lendico Sweden AB
Heja Sverige Föreningar AB
Heja Sverige Föreningar AB
Mäklarna On Top AB
Go Active international AB
Ölander Invest AB
Stekakaka AB
Territorium AB
Care Communications Scandinavia
AB
Etinstercore AB
Nowonomics AB
Resurs Bank AB
Kungsklövern Förvaltning HB

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot/VD
Suppleant
Ledamot/VD
Suppleant
Ledamot
Suppleant
Ordförande

20090519
20140526
20090917
20140314
20110708
20120420
20140205
20120420
20151126
20111215
20151220
20121030

Ledamot
Extern VD
Ledamot
Bolagsman

20140120
20141113
20090525

TI LL O C H
MED

D ATER AT 20160824

NI NNA E NG B ERG

20140920
20160622
20130410
20160622
20160622
20120316
20140925

Likvidation 20151001

20140604

LEDNI NG
F RE D ERI C TEL A ND ER

(se ovan)

HE NRI K B Å G E

20160628
20150503
20120201

Likv 20140429/Konk
2014102

20150227

S A RA KL I NG B ERG

M A TS HO L M F EL D T

20121116

Likvidation 20160414

20120315
20130701

Fusion 20120411

20151116

Fusion 20151116

20151123
20121214
20160114

Avf enl Handelsreglagen 20160114
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSEN
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, SolTech Energy
Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, 146 33 Tullinge.
Följande familjeband finns mellan styrelsen, ägarna och
ledande befattningshavare:
Henrik Båge, affärsutvecklare i SolTech, är kusin med
Frederic Telander. Frederic Telander och Ulf Telander
är ägare till EIG Venture Capital Ltd, som är näst största
enskilda ägare i Bolaget.
Ingen av styrelsemedlemmar eller ledningsgrupp har
under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade
mål eller varit utsatta för anklagelser och/eller sanktioner av i lag och förordning bemyndigade myndigheter
(däribland godkända yrkessammanslutningar) och ingen
av dessa har av domstol förbjudits att ingå som medlem
av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent under åtminstone de senaste fem
åren.
Styrelseledamoten Göran Starkebo var likvidator
i LRZKA International AB:s frivilliga likvidation från
den 26 juli 2012. Bolaget försattes i konkurs den 1 november 2012 och konkursen avslutades den 14 juni 2013.
Henrik Båge var suppleant och sedermera styrelseledamot i Swebag AB fram tills 2012-02-01. Bolaget försattes
i likvidation 2014-04-29 vilken avslutades med konkurs
som avslutades 2014-10-02.
Förutom vad som nu nämnts och som uttryckligen angivits i ovan uppställning under Uppdragsföreteckning, sid
68 har inte någon av ovanstående styrelseledamöter
eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon
konkurs, likvidation eller konkursförvaltning i egenskap
av styrelseledamot, styrelsesuppleant eller ledande
befattningshavare under de senaste fem åren.
För Information om transaktioner mellan Bolaget och
styrelseledamöter, se närståendetransaktioner under
avsnittet ”Legala frågor”.
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Legala frågor
TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Bolaget eller dess dotterbolag har inte varit part i några
rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden under de
senaste 12 månaderna.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Styrelseordföranden Stefan Ölander uppbär, förutom
sitt styrelsearvode, ett löpande arvode för tjänster som
Stefan Ölander utför utöver styrelsearbetet. Arvodet
uppgår sedan 1 augusti 2016 till 129 000 kronor per
månad och utgör heltid utan ytterligare rätt till övertidsersättning. Nivån bedöms som marknadsmässiga och
faktureras från Ölander Invest AB.
Säljaren till dotterbolaget Wasa Rör T. Mickelsson AB,
TBA Trading AB, har rätt att erhålla en tilläggsköpeskilling som är avhängig utvecklingen i dotterbolaget under
åren 2015, 2016 och 2017. Den rörliga tilläggsköpeskillingen uppgår till 60 % av rörelseresultat, EBIT, dock
maximalt 3 000 000 kronor per räkenskapsår. Ägare
till TBA Trading AB är Thomas Mickelsson, som även är
verkställande direktör i Wasa Rör.
Bolagets verkställande direktör Frederic Telander har
gått i personlig borgen för 1 MSEK som säkerhet för
en kredit som SolTech upptagit hos Danske Bank. Frederic Telander har rätt att erhålla 1 procent i premium
över det belopp som banken tar ut som kostnad vid
varje tillfälle som krediten utnyttjas.
Mellan Bolaget och Andreas Telander, som är bror till
Frederic Telander, gäller ett icke-exklusivt agentavtal innebärande att Andreas Telander ska finna slutkunder i vissa
icke-specificerade marknader. Agenten har rätt att erhålla provision relaterad till nettoförsäljningspriset. Agenten
erhåller vid slutkunds fakturabetalning 10 procent av
materialsatsens nettovärde. Efterföljande försäljning till
samma kund resulterar i 5 procent av materialsatsens
värde. Försäljning till mellanhand såsom återförsäljare
resulterar i 5 procent respektive 2,5 procent av materialsatsens nettovärde enligt nämnt upplägg.

samt har de, var för sig eller tillsammans, möjlighet att
utöva ett väsentligt inflytande på ärenden där aktieägare
har rösträtt. Denna koncentration av företagskontrollen
kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än huvudaktieägarna. I övrigt känner inte Bolaget till
några ägargrupperingar som skulle kunna tänkas utöva
väsentligt inflytande genom inbördes avtal.
AKTIEÄGARAVTAL OCH SÄRSKILDA
ÖVERENSKOMMELSER
Såvitt styrelsen känner till har det inte förekommit och
existerar inte heller några aktieägaravtal eller särskilda
överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer, eller andra parter, nuvarande eller blivande, i
syfte att skapa gemensamt inflytande över Bolaget.
LOCK-UP PERIOD
Det finns inga nu gällande lock-up avtal.
ANSTÄLLNINGSAVTAL
Sedvanliga anställningsavtal föreligger i koncernen.
Samtliga anställningsavtal i Sverige bygger på svensk arbetsrättslig lagstiftning. Avtalen är individuella avseende
lön, semester, rätt till övertidsersättning och eventuella
förmåner. Samtliga avtal reglerar sekretess och rätt till
arbetstagares uppfinningar.
ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE
Styrelsens ledamöter uppbär enligt senaste stämmobeslut en sammanlagd ersättning om 200 000 kronor
som fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 100 000 kronor och övriga ledamöter, förutom VD,
erhåller 50 000 kronor vardera. Styrelsens ordförande
uppbär även ett löpande arvode om 129 000 kr per månad. Se ovan under Transaktioner med närstående.

Bolaget anlitar Carat Advokatbyrå AB för immaterialrättslig rådgivning, i vilken advokatbyrå styrelseledamoten Göran Starkebo är ägare och anställd.

ERSÄTTNINGAR TILL VD OCH ÖVRIGA LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE
Under 2015 erhöll VD 1 344 000 kronor i lön och 0 kronor
i bonus samt en bil i naturaförmån. Enligt avtal har VD en
bonus som motsvarar maximalt 100 procent av grundlönen. Bonus förtjänas och erhålls genom att vissa specifika mål uppnås under vart år. Sådana mål sätts varje år av
styrelsen och delges VD. Från 2013-10-01 görs pensionsavsättning med 360 000 kronor per år till förmån för VD.

ÄGARKONCENTRATION
Cirka 10,0 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget
kommer att kontrolleras av ledande befattningshavare och vissa av styrelsens ledamöter efter fulltecknad
nyemission som den beskrivs i detta prospekt, med beaktande av lämnade teckningsförbindelser. Även om dessa
aktieägare inte är avtalsmässigt bundna att agera gemen-

Det finns inte något avsatt eller upplupet belopp för
pensioner eller liknande för personer som frånträtt
sin tjänst. Någon utfästelse om pension eller liknande
förmån till sådana personer finns inte heller. Inget avtal
med styrelse eller ledande befattningshavare finns avseende någon ersättning, pension eller andra ersättningar
efter avslutat uppdrag eller anställning.
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Under 2015 erhöll ledande befattningshavare förutom
VD totalt 2 679 040 kr i lön och mot faktura som konsultersättning och 590 000 kr i bonus mot faktura samt två
tjänstebilar.

Wasa Rör har ett hyresavtal med Brf Trumpetaren 26 om hyra av lokal för kontor och butik på Upplandsgatan 58. Avtalet förlängs med tre år åt gången
från 2005-12-31 med nio månaders uppsägningstid.

ERSÄTTNING TILL REVISOR
Bolagets revisor erhöll fakturerat arvode
med 110 000 kr under 2015, som helt hänförde sig till revision, och 65 000 kronor under 2014, som helt hänförde
sig till revision.

TILLSTÅND
Det krävs inga särskilda tillstånd för utövandet av Bolagets verksamhet. Bolaget bedömer att det följer de lagar,
regler och föreskrifter som verksamheten berörs av.

FINANSIELLA AVTAL
Företagsinteckningar
Företagsinteckningar om totalt 1 500 000 kronor
har tagits ut i Bolagets verksamhet varav inteckning
om 1 050 000 kronor innehas av Danske Bank och utgör
säkerhet för Bolagets checkräkningskredit. Företagsinteckningen om 450 000 kronor innehas också av Danske
Bank, som dock lovat att återföra den då den då den
inte utgör säkerhet för någon förpliktelse.
Krediter
Bolaget har en checkräkningskredit uppgående
till 1 000 000 kronor hos Danske Bank, samt två företagskort med en sammanlagd kredit om 55 000 kronor.
Säkerheter
Bolaget har till Danske Bank ställt säkerheter dels i form
av konto i Danske Bank, dels i form av företagshypoteksbrev om 1 050 000 kronor. Därutöver har säkerheter på
totalt cirka 150 000 ställts till Nets Payment och Euroclear.
Bolagets verkställande direktör Frederic Telander har
ställt säkerhet i form av proprieborgen uppgåendes
till 1 050 000 kronor gentemot Danske Bank för Bolagets checkkredit. Frederic Telander erhåller 1 procent i
premium över det belopp som banken tar ut i kostnad
vid var tillfälle krediten utnyttjas.
FÖRSÄKRINGAR
Bolaget har försäkring hos IF som omfattar egendom
i Bolagets och Wasa Rörs lokaler, verksamhetsansvar,
produktansvar, rättsskydd, tjänsteresa samt olycksfall.
Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning.
FASTIGHETER OCH LOKALER
Bolaget har ett hyresavtal med Segeltorps Billackering
HB om hyra av lokal för Bolagets huvudkontor på Mekanikervägen 12 i Tullinge. Avtalet förlängs med tre år åt
gången med nio månaders uppsägningstid. Innevarande hyresperiod löper ut den 2019-09-30. Hyran uppgår
till 480 000 kronor per år och justeras i enlighet med
överenskommen indexklausul.

72 SolTech Energy Sweden AB (publ)

MILJÖ
Bolagets verksamhet kräver inte miljötillstånd.
VÄSENTLIGA AVTAL
Bolaget har ett antal viktiga avtal med leverantörer, distributörer/agenter och samarbetspartners. Dessa avtal
representerar möjligheter och syftar till att bidra till Bolagets tillväxt samt utgör för verksamheten normala affärsavtal. Inga avtal, förutom vad som anges i det följande,
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.
Distributionsavtal
Det exklusiva distributionsavtalet med det kinesiska
bolaget Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. träffades 2013 och innebär att Bolaget är exklusiv distributör
av Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc.:s tunnfilmssolceller på den skandinaviska marknaden. Avtalet
förnyas årligen om inte varslats med tre månaders
uppsägning. Närmast gäller det till och med 2017-12-31.
Samarbetsavtal Sapa Building Systems
I februari månad 2016 ingicks ett exklusivt samarbetsavtal med Sapa Building Systems AB som gäller för
Norden och Baltikum. Under avtalet levererar SolTech
exklusivt sina semitransparenta solceller till Sapas återförsäljare. På samma sätt är avtalet exklusivt för Sapa,
dvs. de saluför endast SolTechs solenergilösningar.
Agent- och återförsäljaravtal
Bolaget har träffat ett avtal med Woody Bygghandel AB,
som är en gemensam inköpsorganisation för sina delägare, varigenom Woody Bygghandels delägare har rätt
att köpa Bolagets produkter. Leveransavtal träffas direkt
mellan Bolaget och respektive delägare och fakturering
sker genom Woody Bygghandels system. Delägarna
erhåller marknadsföringsbidrag, bonus och kedjeavgiftsersättning från Bolaget. Avtalet löper tills vidare för att
vid senare tillfälle utvärderas och eventuellt förlängas/
omförhandlas av parterna.
Därutöver sker den mesta av försäljningen direkt till
slutkund eller via branschrelaterade försäljningsagenter
och distributörer. Avtalen med försäljningsagenter och
distributörer är icke-exklusiva. Inget av dessa avtal är
sådant att det anses affärskritiskt för Bolaget.

Förvärvsavtal
I maj 2014 träffade Bolaget ett avtal med TBA Trading i
Stockholm AB om förvärv av samtliga aktier i Wasa Rör T.
Mickelsson AB. TBA Trading i Stockholm AB ägs av Thomas Mickelsson som är verkställande direktör i Wasa Rör.
Aktierna tillträddes i augusti 2014. Säljaren är berättigad
till en tilläggsköpeskilling som utfaller i under vart och
ett av räkenskapsåren 2015, 2016 och 2017. Den rörliga
tilläggsköpeskillingen uppgår till 60 % av rörelseresultat,
EBIT, dock maximalt 3 000 000 kronor per räkenskapsår.
Bolaget sätter månatligen av 60 000 kronor till säljarens
konto som säkerhet för erläggande av köpeskillingen.
Enligt avtalet kommer säljaren att erbjudas möjlighet att
i utbyte mot tilläggsköpeskilling i pengar istället få aktier i
SolTech enligt separat överenskommelse.

Asset Purchase Agreement
Avtalet har ingåtts mellan ASRE och Advanced Solar
Power Hangzhou Inc. (ASP) och reglerar förvärvet av
solenergianläggningen vid namn Terumo från ASP.

Joint Venture
Bolaget har i december 2014 ingått avtal med Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. gällande uppförande,
ägande, drift och skötsel av solenergianläggningar i Kina.
Avtalet innebär att ett gemensamt bolag har bildats där
SolTech äger 51 procent, Advanced SolTech Renewable
Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). Avtalet innehåller
ömsesidiga åtaganden från parternas sida att finansiera
det gemensamma bolaget, vilket också har skett genom
tillförsel av eget kapital. Därefter har avtalet och Articles
of Association (AOA) löpande uppdaterats enligt överenskommelse mellan parterna.

Transfer Agreement
ASRE har ingått ”Transfer Agreement” med ASP under
vilka avtal äganderätten till följande anläggningar har
genomförts: Ningbo Harbour Cold Storage and Transportation Center, Ningbo General Mechanical Plastic
Machine Factory och Zhejiang Sci-Tech University, del 1.

EPC avtal för ASRE
Termen EPC står för Engineering Procurement
Construction. ASRE upphandlar genom dessa avtal
nyckelfärdiga solenergianläggningar i Kina. Avtalen är
standardiserade som sådana och reglerar allt från pris
per watt, betalning, äganderätt, garanti och löpande
service. ASRE använder sig av ASP som EPC företag och
får på detta sätt en garant som tillser att anläggningarna
uppförs på rätt sätt, till rätt kvalitet och pris.
Låneavtal för ASRE
Bolaget lånade den 24 mars 2016 ut cirka 2,8 MSEK
(300 000 EUR) till ASRE, varmed ett specifikt låneavtal för
detta ändamål ingicks mellan parterna. Avtalet löper inledningsvis under sex månader och med fem (5) procent årlig
ränta. Möjlighet finns för parterna att förlänga lånet som
var avsett som ett så kallat ”brygglån” i väntan på att ASAB:s
obligationslån skulle göras tillgängligt för ASRE. Bolagets
partner i Kina, ASP, har på samma villkor och till samma belopp också lånat ut cirka 2,8 MSEK (300 000 EUR) till ASRE.
Under våren 2016 bildades Advanced SolTech Sweden
AB (publ) (ASAB), vars syfte var att finansiera koncernens
satsningar i Kina genom utgivande av obligationslån. Den
22 juni 2016 ingick ASRE ett låneavtal med ASAB under
vilket avtal ASAB lånade ut cirka 48,4 MSEK (5,1 MEUR) till
ASRE. Avtalet löper med 7,5 % årlig ränta och löper ut den
22 juni 2017. Avtalet kan förlängas om parterna så önskar.

Equipment Lease Agreement
Avtalet har ingåtts mellan ASRE och ASP och reglerar
uthyrningen av Terumo-anläggningen från ASRE till
ASP. Skälet till detta beror på att ASP redan hade börjat
erhålla subsidier för anläggningen och det är ytterst
byråkratiskt att byta ägare när väl subsidierna börjat
erhållas från myndigheterna. Genom avtalet säkerställer
ASRE att man erhåller lika mycket betalt löpande från
ASP som man annars skulle erhållit från kunden, med
subsidierna inkluderade.

Ramavtal för ASRE
Under våren 2016 tecknades två femåriga ramavtal
om totalt 150 MW installerad solenergikapacitet. Det
första omfattar 100 MW av vilka 10 MW planeras byggas 2016 och kunden är HeNan Provincial Energy Conservation Co. Ltd. som har till uppdrag att genomföra
energiförbättrande åtgärder på samtliga fastigheter som
ägs av lokalregeringen i HeNan-provinsen. Det andra
femåriga samarbetsavtalet har tecknats med lokalregeringen i JinCheng i det sydöstra hörnet av ShanXi-provinsen. Avtalet gäller installation av solenergikapacitet
om 50 MW av vilka 5 MW är planerade att byggas under
2016. Avtalsparten är YangTai Group Co. Ltd som har till
uppdrag att genomföra energiförbättrande åtgärder på
de fastigheter som ägs av JinChengs lokalregering.
Kundavtal för ASRE
ASRE tecknar löpande avtal med kunder på vilkas tak
ASRE installerar sina solenergianläggningar. För detta
ändamål har ASRE upprättat ett så kallat ”Roof-Top Agreement” som samtliga kunder undertecknar och som
reglerar allt från äganderätten till anläggningen, skötsel,
utköp av denna, pris på elen, etc.
CA-avtal
Bolaget har träffat avtal med G&W Fondkommission
om uppdrag som Bolagets Certified Advisor. Därtill har
dotterbolaget, ASAB ingått CA och LG avtal (Likviditetsgarant) med Mangold Fondkommission för listning och
handel av ASAB:s obligation på First North Bond Market.
Trustee
Avtal har även ingåtts med Intertrust CN Sweden AB,
som agerar Trustee för ASAB:s obligationsinvesterare.
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GARANTIKONSORTIUM
Ett garantikonsortium samordnat av G&W Fondkommission har i september 2016 förbundit sig att teckna
upp till cirka 41,6 MSEK av Erbjudandet för det fall att
Erbjudandet inte tecknas fullt ut av tecknare med och/
eller utan företräde. Detta motsvarar tillsammans med
teckningsförbindelser cirka 81 procent av det totala emissionsbeloppet om cirka 52,6 MSEK. Lämnade garantier
motsvarar inte några pro rata andelar och deltagandet
från samtliga garanter är endast reglerat genom bindande skriftliga avtal. Ingen bankmässig säkerhet har erhållits
eller begärts för garantiavtalens fullgörande. Lämnade
garantier, inklusive syndikeringskostnader, ersätts i
sin helhet genom utgivande av sammanlagt 320 000
Units med samma villkor som i föreliggande emission
motsvarande en sammanlagd ersättning om 4,2 MSEK.
Garanternas åtagande begränsas till deras relativa andel
av det totalt garanterade beloppet. Adress till samordnare av garantikonsortiet är: G&W Fondkommission,
Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, info@gwkapital.se, tel:
08-503 000 50. Garanti- och teckningsåtaganden ingicks
under september 2016 och avtalstexter och andra dokument med anknytning till garantier och teckningsförbindelser hålls tillgängliga på samordnarens kontor under
vanlig kontorstid.

TECKNINGSFÖRBINDELSER
Teckningsförbindelser har lämnats av större aktieägare
och ledande befattningshavare om cirka 1,0 MSEK, vilket
motsvarar cirka 1,9 procent av emissionens totala belopp. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser och ingen bankmässig säkerhet har erhållits
eller begärts för förbindelsernas fullgörande. De som
lämnat teckningsförbindelser kan nås via Bolagets
rådgivare G&W Fondkommission på adress: Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, tel: 08-503 000 50.
Stefan Ölander
Frederic Telander
Mats Holmfeldt
EIG Venture Capital Ltd.

200 TSEK
200 TSEK
200 TSEK
400 TSEK
1 000 TSEK

SolTech Energy Sweden AB (publ),
garantikonsortium sept 2016

( SEK )

ER SÄTTN I N G I F O R M
AV K VI TTN I N G M O T
N YE MI TTER AD E UN IT S
( ANT A L )

4 665 000

35 885

Arne Grundström

935 000

7 192

Råsunda Förvaltning AB

700 000

5 385

Fårö Capital AB

935 000

7 192

Plusona Invest AB

185 000

1 423

VIP Invest & Partners AB

185 000

1 423

Patrik Blomdahl

935 000

7 192

Göran Ofsén

185 000

1 423

Oscar Duvik

935 000

7 192

1 120 000

8 615

Elvil AB

565 000

4 346

Niclas Löwgren

565 000

4 346

Fredrik Åhlander

375 000

2 885

G AR AN T

LMK Venture Partners AB

Navitex Trading AB

Pegroco Invest AB

2 800 000

21 538

Accrelium AB

1 865 000

14 346

Jan Petterson

300 000

2 309

2 335 000

17 962

Elinq Holding AB

275 000

2 115

Mikael Rosencrantz

465 000

3 577

Svante Larsson

185 000

1 423

Gunnar Drougge

935 000

7 192

Henrik Lewander

750 000

5 769

Martin Wittberg

465 000

3 577

1 865 000

14 346

MIHAB AB

465 000

3 577

Jakob Ryer

2 800 000

21 538

Capidal AB

4 665 000

35 885

Per Vasilis

1 865 000

14 346

Rune Löderup

935 000

7 192

ATH Invest AB

465 000

3 577

John Fällström

Kristian Kierkegaard
Holding AB

MW Asset Management AB

4 665 000

35 885

Ferm NTA AB

465 000

3 577

Jakob Tidholm

465 000

3 577

Christoffer Callans

95 000

731

Kerstin Hamilton

95 000

731

Soffloch Advice AB

95 000

731

41 600 000

320 000

Totalt:
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UPPRÄTTANDE AV PROSPEKT
Detta Prospekt har upprättats av Bolagets ledning och
styrelse. Styrelsen har, så långt det är rimligt och möjligt,
vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
uppgifterna i Prospektet, såvitt de vet, överensstämmer
med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
INFORMATION FRÅN TREDJE MAN
Information från tredje man som återgivits i detta
dokument har återgivits exakt och inga uppgifter - såvitt
Bolaget känner till och försäkrat genom jämförelse med
annan information som offentliggjorts av berörd tredje
man - har utelämnats på ett sätt som skulle göra den
återgivna informationen felaktig eller missvisande.
MÖJLIGA INTRESSEKONFLIKTER
Flera av styrelsens ledamöter har direkt eller indirekt
ägarintressen i Bolaget. Enligt styrelsens bedömning
föranleder varken nämnda ägarintressen eller de avtal
som redogörs för under avsnittet Transaktioner med
närstående någon intressekonflikt. Inte heller i övrigt
föreligger några intressekonflikter inom förvaltnings-,
lednings- eller kontrollorgan eller hos andra ledande
befattningshavare. Det har inte heller förekommit några
avtalsförhållanden eller andra särskilda överenskommelse mellan Bolaget och större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av dessa
personer valts in i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller
kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.
SolTech har inte lämnat lån, ställt garanti, lämnat säkerhet eller ingått borgensförbindelse till förmån för någon
styrelseledamot, ledande befattningshavare, revisor
eller annan till Bolaget närstående person.
I samband med Erbjudandet som beskrivs i detta
Prospekt har G&W Fondkommission, auktoriserat som
värdepappersföretag, agerat rådgivare till Bolagets
styrelse och för Erbjudandet. Bolaget har vidare anlitat
Aktieinvest som Emissionsinstitut för Erbjudandet. G&W
Fondkommission och Aktieinvest erhåller en på förhand
avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med
Erbjudandet.
RÅDGIVARE
G&W Fondkommission är utnämnd som Bolagets Rådgivare i samband med Erbjudandet. G&W äger inga aktier
i SolTech Energy Sweden AB (publ).
Aktieinvest FK AB är Bolagets Emissionsinstitut för
Erbjudandet och mottar anmälningssedlar och teckningslikvider samt ombesörjer registrering av aktier på
tecknares värdepapperskonton. Aktieinvest FK AB har
inga ekonomiska intressen i Bolaget annat än just detta
uppdrag.

DOKUMENT SOM INFÖRLIVAS GENOM
HÄNVISNING
SolTechs finansiella rapporter för räkenskapsåren 20142015, samt för halvåret 2016 utgör en del av prospektet
och ska läsas som en del därav. Dessa finansiella rapporter återfinns i:
◾◾ SolTechs halvårsrapport för 2016 (sida 2-3) där
hänvisning görs till koncernens rapport över
resultat- och balansräkning, finansieringsanalys
samt att rapporten inte har granskats av bolagets
revisor.
◾◾ Årsredovisning för räkenskapsåret 2015, där
hänvisning görs till koncernens rapport över
totalresultatet (sid. 8), koncernens rapport över
finansiell ställning (sid. 9-10), koncernens rapport
över kassaflöden (sid. 11), koncernens rapport över
förändringar av eget kapital (sid. 23), moderbolagets resultaträkning (sidan 12), moderbolagets
balansräkning (sid. 13-14), moderbolagets kassaflödesanalys (sid. 15), moderbolagets förändringar
av eget kapital (sid. 23), redovisningsprinciper och
upplysningar i noter (sid. 16-24) samt revisionsberättelse (sid. 25).
◾◾ Årsredovisning för räkenskapsåret 2014, där
hänvisning görs till koncernens rapport över
totalresultatet (sid. 6), koncernens rapport över
finansiell ställning (sid. 7-8), koncernens rapport
över kassaflöden (sid. 9), koncernens rapport över
förändringar av eget kapital (sid. 16), moderbolagets resultaträkning (sidan 6), moderbolagets
balansräkning (sid. 7-8), moderbolagets kassaflödesanalys (sid. 9), moderbolagets förändringar
av eget kapital (sid. 16), redovisningsprinciper och
upplysningar i noter (sid. 10-17) samt revisionsberättelse (sid. 19).
De delar av den finansiella informationen som inte har
införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i
prospektet.
Samtliga handlingar finns tillgängliga i elektronisk form
på SolTechs hemsida, www.soltechenergy.com.
Kopior av handlingarna hålls också tillgängliga på
SolTechs huvudkontor, Mekanikervägen 12 i Tullinge
under prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid på
vardagar).
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FÖRETAGSFAKTA
Firmanamn och
handelsbeteckning:

SolTech Energy Sweden AB (publ).

Säte:

Stockholm.

Land:

Sverige.

Organisationsnummer: 556709-9436.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form
på SolTechs hemsida, www.soltechenergy.com.
Kopior av handlingarna hålls också tillgängliga på
SolTechs huvudkontor, Mekanikervägen 12 i Tullinge
under prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid på
vardagar).

Bolagsbildning:

Bildat i Sverige och registrerat hos
Bolagsverket 2006-08-30.

Juridisk form:

Publikt aktiebolag.

SolTechs bolagsordning,

Lagstiftning:

Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen.

SolTechs årsredovisning för räkenskapsåren 2014 och 2015 (inklusive revisionsberättelse),

Adress:

Mekanikervägen 12,

SolTechs ogranskade halvårsberättelse för 2016,

146 33 Tullinge.
Tel:

+46(0)8 441 88 40

Webb:

www.soltechenergy.com

Årsredovisningar för räkenskapsåren 2014 och 2015 för Wasa Rör T Mickelson AB, samt
Årsredovisning för 2015 för Galileus AB.
Stiftelseurkund för Advanced SolTech Sweden AB

KONCERNSTRUKTUR
Moderbolag:

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Dotterbolag:

Wasa Rör T. Mickelson AB., organisationnummer 556117-9416. Bildat i Sverige och
registrerat hos dåvarande Patent och
Registreringsverket 1968- 06-25. Ägarandel: 100 %. Galileus AB, organisationsnummer 559006-6022. Bildat i Sverige och
registrerat hos Bolagsverket 2015-03-06.
Ägarandel 100 %. Advanced SolTech
Sweden AB (publ). Bildat i Sverige och
registrerat hos Bolagsverket 3 mars 2016.
Ägarandel: 51 %, Röstandel: 51 %.

Joint Venturefö Advanced SolTech Renewable Energy
retag:
(Hangzhou) Co.Ltd. Ägarandel: 51% ,
Röstandel: 50%, Bildat och registrerat hos
Administration for Industry and Commerce in Hangzhou Kina, 16 oktober 2015.

76 SolTech Energy Sweden AB (publ)

Stiftelseurkund för Advanced SolTech Renewable
Energy Hangzhou Ltd.

Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden

AKTIEN OCH AKTIEKAPITAL
SolTech Energy Sweden AB (publ) är ett avstämningsbolag. Aktier är registrerade i elektronisk form och aktieboken förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten
63, 111 64 Stockholm. Aktieägare och/eller innehavare
av andra av Bolaget utgivna värdepapper erhåller inte
några fysiska aktiebrev utan samtliga transaktioner med
Bolagets värdepapper sker på elektronisk väg genom
registrering i VPC-systemet genom behöriga på banken
och andra värdepappersförvaltare.

ÅR

HÄ ND EL SE

2006

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Aktiekapitalet har sedan Bolagets start 2006 fram till
förestående Erbjudande utvecklats enligt nedan:

AK TI EK AP I TAL ( SEK )

KURS

N YA AK TI ER

TO TAL AN TAL AK T IE R

Bolagsbildning

100 000,00

100,00

1 000

1 000

2007

Split 5000:1

100 000,00

-

4 999 000

5 000 000

2007

Split 4:1

100 000,00

-

15 000 000

20 000 000

2008

Nyemission

400 000,00

500 000,00

0,01

80 000 000

100 000 000

2009

Nyemission

30 303,05

530 303,05

1,35

6 060 608

106 060 608

2009

Nyemission

25 264,70

555 567,75

0,85

5 052 941

111 113 549

2009

Nyemission

55 882,35

611 450,10

0,85

11 176 471

122 290 020

2010

Nyemission

39 145,00

650 595,10

0,95

7 829 000

130 119 020

2011

Nyemission

61 100,00

711 695,10

0,70

12 220 000

142 339 020

2012

Nyemission

48 205,00

759 900,10

0,70

9 641 000

151 980 020

2013

Nyemission

70 551,00

830 451,10

0,80

14 110 200

166 090 220

2013

Split 10:1

830 451,10

-

2014

Nyemission

133 407,45

963 858,55

8,00

2 668 149

19 277 171

2015

Nyemission

312 500,00

1 276 358,55

8,00

6 250 000

25 527 171

2016

Riktad emission

38 559,60

1 314 918,15

16,00

771 192

26 298 363

Situationen före kapitaliseringen

ÄNDRING

Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under
kortnamnet SOLT. De i Uniten ingående teckningsoptionerna kommer att upptas till handel så fort de registrerats av bolagsverket omkring den 21 oktober.

1 314 918,15

16 609 022

26 298 363

Samtliga aktier enligt ovan sammanställning är emitterade och fullt betalda. Bolagets marknadsvärde,
per 31 augusti 2016, uppgick till 385 MSEK. Erbjudandet
i föreliggande kapitalisering är fastställd av styrelsen
och baserar sig på aktuellt affärsläge i kombination
med styrelsens bedömning av Bolagets potential och
framtidsutsikter.
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AKTIEÄGARE PER 31 AUGUSTI 2016
SolTech Energy Sweden AB (publ) har över 8 800
aktieägare. I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktiga innehav (så kallad flaggning) fem procent
av samtliga aktier eller av röstetalet för samtliga aktier.
Baserat på inhämtad information från Euroclear, samt
kompletteringar av styrelsen, visas nedan Bolagets åtta
största, direkta och indirekta, aktieägare per 31 augusti
2016. Per dagen för detta Prospekt finns det, utöver vad
som framgår nedan, enligt Bolagets kännedom, inga
fysiska eller juridiska personer som äger fem procent
eller mer än fem procent av samtliga aktier och röster
i Bolaget. Större ägare, styrelsens och ledande befattningshavares direkta och indirekta innehav i Bolaget
enligt senast kända förhållanden.
KAPIT AL

R Ö STER

Frederic Telander o bol (Sactum AB)

5,88

5,88

EIG Venture Capital Ltd

5,86

5,86

Ölander Invest AB (Ölander)

3,62

3,62

Peter Kjaerboe

2,89

2,89

Rupes Futura AB

2,48

2,48

Jan Telander

1,72

1,72

Ulf Telander

1,71

1,71

Arne Moberg

1,14

1,14

Övriga

74,70

74,70

Totalt

100,0

100,0

man. SolTech har även ett utestående optionsprogram för sina medarbetare. Programmen berättigar
till teckning av maximalt 1 927 720 aktier. Förutsatt att
alla optioner utnyttjas motsvarar dessa en utspädning
om cirka 7,3 % före nyemissionen. Optionerna medför
rätt att i olika perioder fram till som längst i februari
år 2020 teckna aktier till kursen 16 SEK per st.
KONTROLL
Av aktieägartabellen framgår att Bolagets största ägare
kontrollerar drygt 13 procent av rösterna i Bolaget.
Bolaget har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte
att garantera att kontrollen inte missbrukas (se Aktieägaravtal och inflytande över Bolaget på sid 82). De regler
till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av sin kontroll över ett
bolag. I tillägg finns regler på Nasdaq First North bland
annat om informationsgivning vars efterlevnad övervakas av Bolagets Certified Adviser samt Finansinspektionens Insiderförteckning i syfte att försäkra om öppenhet
beträffande personer med kontroll över eller insyn i
börsbolagen. Styrelsen avser dessutom (se sid 68 Bolagsstyrning) att på nästa årsstämma föreslå att en valberedning utses och att Bolaget därefter i allt väsentligt
ska följa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), trots
att Bolaget inte har någon skyldighet att följa den, då
Koden inte är tillämplig på Nasdaq First North.
UTSPÄDNING
Nedan följer en uppställning av hur aktiekapitalet och
kapitaltillskottet kan komma utvecklas som följd av
Erbjudandet. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut som
mest inklusive övertilldelning med cirka 14,8 procent
beräknat som antal nya aktier dividerat med totalt antal
aktier efter nyemissionen. Inklusive fullt utnyttjande
av teckningsoptioner kan utspädningen som mest
bli 18,5 procent.

Ovanstående utgör listan på de största aktieägarna per
den 31 augusti 2016 i Bolaget. Största ägare är Frederic
Telander genom bolag samt EIG Venture Capital Ltd.
Detta senare bolag ägs till en tredjedel av Frederic och
till två tredjedelar av Ulf Telander. Frederic är son till Ulf
Telander. Tillsammans kontrollerar därmed dessa cirka 13,45 procent av bolagets kapital och röster. Antalet
aktieägare totalt är cirka 8 800 st. Alla aktier har samma
röstvärde och berättigar till en (1) röst vid bolagsstäm-

ANT AL AKT IER

Före Erbjudandet
Föreliggande Erbjudande

U TSP ÄD N I N G
AK TI ER

AN TAL AK TI ER
FR ÅN TEC K N I N G SO P TI O N ER

U TSP ÄD N I N G VI A
TEC K N I N G SO P TI O N ER

TO TAL U TS PÄ D N I N G AK T IE R *

13,2%

2 022 951

5,3%

18,5%

26 298 363
4 045 902

Kvittning av garantiersättningar

320 000

1,0%

160 000

0,4%

1,5%

Övertilldelning

195 000

0,6%

97 500

0,3%

0,9%

350 000

1,0%

1,0%

Utfall från teckningsoptioner
utgivna vid riktad emission**
* med antagande om fullt nyttjande av i uniten ingående teckningsoptioner.

** I maj 2016 emitterade SolTech 700 000 units med däri ingående teckningsoptioner till samma villkor avseende teckningsoptionerna som i det
föreliggande Erbjudandet. Därmed vid fullt utnyttjande av dessa tillförs Bolaget 350 000 aktier och 10,5 MSEK i kapital.
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AKTIEKAPITAL
Bolagets aktiekapital uppgick den 31 augusti 2016 till 1 314 918,15 kronor fördelat på 26 298 363 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 överskott vid likvidation. Aktiekapitalet ska uppgå till mellan SEK 500 000
och SEK 2 000 000, fördelat på mellan 10 000 000 aktier
och 40 000 000 aktier.
EMISSIONSBESLUT OCH BEMYNDIGANDE
Beslut om att genomföra nyemission som den beskrivs
i detta prospekt fattades av styrelsen den 5 september
2016.
Styrelsen erhöll vid den ordinarie årsstämman 26 maj
2016, ett förnyat bemyndigande att fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller
teckningsoptioner, även med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till att gälla
maximalt det antal aktier som ryms inom bolagsordningen.
RÖSTRÄTT
Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst
på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta
för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.
FÖRETRÄDESRÄTT TILL NYA AKTIER M.M.
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler genom en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande
till antalet aktier som innehades före emissionen. Det
finns inget i bolagsordningen som begränsar Bolagets
möjlighet att i enlighet med aktiebolagslagen emittera
nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
RÄTT TILL UTDELNING OCH BEHÅLLNING VID
LIKVIDATION
Samtliga aktier har lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuellt överskott i händelse av
likvidation.
UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLITIK
SolTechs styrelse har antagit en vinstutdelningspolicy
som innebär att utdelning ska lämnas så snart Bolagets
vinstmarginal efter skatt uppgår till 10 procent. Bolaget
har hittills inte lämnat en utdelning.

Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar
och vinst och de nyemitterade aktierna i föreliggande
Erbjudande medför rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket.
OPTIONSPROGRAM
Bolaget har vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 beslutat att utge högst 1 927 720 teckningsoptioner till
ett av Bolaget helägt dotterbolag, Galileus AB, organisationsnummer 559006-6022, vilket bolag bildades
den 6 mars 2015 med ett aktiekapital om 50 000 kronor
och endast för detta ändamål. Bolagets enda uppgift
är att teckna och äga optionerna fram till vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och vissa andra
nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda
i Bolaget. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att
teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som
uppgår till 16 kronor per aktie. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna ska kunna
ske med 20 procent av tilldelat antal under perioderna,
1-10 februari, 2016, 1-10 februari 2017, 1-10 februari 2018,
1-10 februari 2019 samt 1-10 februari 2020 och i övrigt
som framgår av det fullständiga villkoren. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital
med högst 96 386 kronor fördelat på 1 927 720 aktier
vilket motsvarar en utspädningseffekt om 7,3 procent
av Bolagets utestående antal aktier och röster, före
Erbjudandet.
I samband med en riktad unitemission i maj 2016 mot
ett begränsat antal professionella placerare, emitterades 700 000 units, var och en bestående av en aktie
och en teckningsoption. De därur sprungna 700 000
teckningsoptionerna har identiska villkor med de teckningsoptioner som ingår i föreliggande Erbjudande, (se
Villkor och anvisningar sid 29 samt Appendix I, sid
85), huvudsakligen att varje tvåtal teckningsoptioner
berättigar till tecknandet av en aktie för 30 kr per aktie
under perioden 2 till 31 oktober 2017.
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 Bolaget skulle
kunna förhindras, för det fall att större ägarposter skulle
byta ägare.
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VÄRDEPAPPERSFÖRVARING
Bolaget och dess aktier är anslutna till det svenska elektroniska värdepapperssystemet Euroclear Sweden 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 ombesörjs av Euroclear Sweden AB.
ÖVRIG AKTIERELATERAD INFORMATION
Bolagets aktier har emitterats i enlighet med bestämmelserna i Aktiebolagslagen och ägarnas rättigheter
avseende aktierna får endast ändras i enlighet med
bestämmelserna i denna lag. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagslagen
vad gäller förändring av aktieägares rättigheter, eller
förändringar av kapitalet i Bolaget. Aktierna i Bolaget är
fritt överlåtbara.
Bolagets Certified Adviser äger inga aktier i Bolaget.
Det finns inga utestående konvertibler eller andra
utbytbara värdepapper förenade med rätt till teckning
av aktier. Inte heller finns det någon beslutad men ej
genomförd ökning av aktiekapitalet, eller åtagande om
sådan ökning, utöver vad som framgår av detta prospekt.
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Bolagsordning
senast ändrad 20130624
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
alternativa och förnyelsebara energikällor, system för
tillvaratagande av alternativa och förnyelsebara energikällor samt annan därmed örenlig 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
årsstämman 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
revisionsbolag.
8. KALLELSE
Kallelse till årsstämma skall ske genom annons i Postoch Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att
kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas 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 stämman. 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 sammankallad
f.

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

g. 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
verkställande direktör när sådan förekommer.
a. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer
och revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
b. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
c. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
d. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen 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 avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad
på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket
6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de
rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen
(2005:551).
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Skattefrågor
Nedanstående sammanfattning av vissa svenska skatteregler är baserad på nu gällande lagstiftning. Sammanfattningen är endast avsedd som allmän information
för innehavare av aktier och teckningsrätter som är
obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat anges.
Redogörelsen är inte avsedd att vara uttömmande och
behandlar exempelvis inte situationer där värdepapper
innehas som lagertillgång i näringsverksamhet eller
av handelsbolag. Vidare behandlas inte de särskilda
regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som har
varit fåmansföretag. Inte heller behandlas de särskilda
lättnadsregler som i vissa fall är tillämpliga på utdelningar och kapitalvinster på aktier i onoterade bolag. Varje
aktieägare bör därför inhämta råd från skatteexpertis
avseende sin specifika situation.
VINST/-FÖRLUST
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinst
respektive kapitalförlust beräknas separat för varje värdepappersslag, varvid omkostnadsbeloppet för samtliga
avyttrade värdepapper av samma slag och sort läggs
samman och beräknas gemensamt med tillämpning av
den så kallade genomsnittsmetoden. Det innebär att
det genomsnittliga omkostnadsbeloppet på innehavda
aktier i SolTech normalt påverkas om teckningsrätter
utnyttjas för att förvärva ytterligare aktier av samma slag
och sort. Schablonregeln, som innebär att omkostnadsbeloppet alternativt får bestämmas till 20 procent av
nettoförsäljningsintäkten, får användas vid avyttring av
marknadsnoterade aktier. Aktierna i SolTech handlas på
Nasdaq First North, och klassificeras därmed ur skatterättslig synpunkt som marknadsnoterade.
FYSISKA PERSONER
Kapitalförlust på aktier och andra marknadsnoterade
delägarrätter (aktiebeskattade värdepapper, till exempel
teckningsrätter och interimsaktier) är fullt avdragsgill mot kapitalvinst samma år på marknadsnoterade
eller onoterade aktier och delägarrätter. Uppkommer
underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion
av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet
samt fastighetsskatt.
Skattereduktion medges med 30 procent av den del av
underskottet som inte överstiger 100 tusen kronor och
med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte
sparas till senare beskattningsår. För fysiska personer
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent.

82 SolTech Energy Sweden AB (publ)

JURIDISKA PERSONER
Hos aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent skatt. För aktiebolag medges avdrag för kapitalförlust på aktier och andra delägarrätter som innehas som
kapitalplacering endast mot kapitalvinst på delägarrätter. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas under
ett visst år, får dras av mot kapitalvinst på delägarrätter
under efterföljande beskattningsår utan begränsning i
tiden. Särskilda regler gäller för vissa speciella företagskategorier.
BESKATTNING AV UTDELNING
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent på utdelning från marknadsnoterade
bolag. Preliminärt skatteavdrag om 30 procent skall
göras av den som betalar ut utdelningen till fysisk
person eller dödsbo, vilket för Bolagets del i Sverige är
Euroclear. För juridiska personer, utom dödsbon, är
skattesatsen 22 procent. För vissa juridiska personer
gäller särskilda regler. För aktiebolag och ekonomiska
föreningar är utdelning på näringsbetingat innehav
under vissa förutsättningar skattefri.
INVESTERINGSSPARKONTO
Den 1 januari 2012 infördes möjligheten att direktäga
finansiella instrument via investeringssparkonto (ISK).
På finansiella instrument som ägs via ett investeringssparkonto sker ingen beskattning baserat på eventuell
kapitalvinst vid försäljning av tillgångarna. Istället sker
beskattning genom schablonbeskattning av de tillgångar som finns på investeringssparkontot, oavsett om
tillgångarna ökat eller minskat under året. Skatten på
ett investeringssparkonto beräknas utifrån ett så kallat
kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och
är en fjärdedel av summan av:
1. Värdet på tillgångarna vid ingången av varje kvartal;
2. Belopp som betalats till investeringssparkontot
under året:
3. Värdet på finansiella instrument som förs över till
investeringssparkontot under året; och
4. Värdet av finansiella instrument som förs över från
någon annans investeringssparkonto under året.
Kapitalunderlaget multipliceras ned en räntefaktor,
som utgörs av statslåneräntan den 30 november
året före beskattningsåret. Resultatet blir den
beräknade schablonintäkten. Denna kommer att förtryckas i deklarationen och tas upp som inkomst av
kapital. På denna schablonintäkt av kapital uttages

skatt på motsvarande en skattesats på 30 procent.
Det är dock möjligt att kvitta en schablonintäkt mot
en ränteutgift som redovisas i samma deklaration
eller mot 70 procent av en kapitalförlust på andra
aktier eller värdepapper. Observera att investering
via investeringssparkonto inte ger rätt att ansöka om
det nya investeraravdraget (se nedan).
KAPITALFÖRSÄKRING
Fysiska personer kan inneha aktier och andra delägarrätter via kapitalförsäkring, varvid ett försäkringsbolag
står registrerat som ägare till de aktuella finansiella
instrumenten. De instrument som ägs via en kapitalförsäkring blir inte föremål för beskattning baserat på
eventuell kapitalvinst vid försäljning av tillgångarna.
Istället sker beskattning genom schablonbeskattning
av de tillgångar som finns i kapitalförsäkringen, oavsett
om tillgångarna ökat eller minskat i värde under året.
Beskattningen av en kapitalförsäkring beräknas utifrån
ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas
varje år och är summan av:
1. Värdet av tillgångarna vid årets ingång;
2. Värdet av inbetalda premier under första halvåret;
och
3. Hälften av värdet av inbetalda premier under första
halvåret.
Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor,
som är statslåneräntan den 30 november året före
beskattningsåret. På det framräknade resultatet betalas
avkastningsskatt med 30 procent, vilken innehålls av
försäkringsbolaget. Den schablonmässiga avkastningen
som uppstår i en kapitalförsäkring får inte kvittas mot
förluster och utgifter i inkomstslaget kapital. Observera att investering via kapitalförsäkring inte ger rätt att
ansöka om det nya investeraravdraget (se nedan).
INVESTERARAVDRAG
Den 1 december 2013 infördes ett investeraravdrag i
skattelagstiftningen i syfte att stödja kapitalförsörjningen
i mindre företag. Investeraravdraget innebär att fysiska
personer kan göra avdrag med 50 procent i inkomstslaget kapital av det investerade beloppet i ett företag. För
varje enskild fysisk person gäller dock att investeraravdrag kan ges för upp till högst 1,3 miljoner kronor per år
i maximalt investerat belopp.

personer i ett visst företag överstiger 20 miljoner kronor
under ett visst år, kommer investeraravdraget att reduceras proportionellt för varje investerare.
För att kunna erhålla avdraget gäller bland annat:
◾◾ Du ska ha betalat andelarna kontant och inneha
dem vid utgången av betalningsåret. Om förvärvaren har avlidit gäller detsamma för dennes
dödsbo.
◾◾ Det ska vara fråga om ett svenskt aktiebolag. Du
kan även få avdrag för andelar i motsvarande utländska bolag som har fast driftställe i Sverige, om
det hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken
Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en
artikel om informationsutbyte.
◾◾ Företaget ska uteslutande, eller så gott som
uteslutande, bedriva rörelse. Det kan således inte
enbart förvalta värdepapper.
◾◾ Företaget får inte vara verksamt inom varvs-, koleller stålindustrin.
◾◾ Företaget ska ha ett löneunderlag om
minst 300 000 kronor.
◾◾ Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
◾◾ Du får inte ha tagit emot någon värdeöverföring,
till exempel utdelning, från företaget överstigande
ett visst jämförelsebelopp under betalningsåret eller under de två åren närmast före betalningsåret.
◾◾ Företaget får under betalningsåret eller under
de två åren närmast före betalningsåret inte ha
genomfört vissa interna förvärv.
◾◾ Du är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på
andelarna.
◾◾ Medelantalet anställda och delägare som under
betalningsåret har arbetat i företaget är lägre än
50; och Företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller balansomslutning för samma år,
uppgår till högst 80 miljoner kronor.

Totalt för alla fysiska personer i ett visst bolag gäller ett
takbelopp på högst om 20 miljoner kronor per år i investerat kapital för att ge upphov till investeraravdrag. I den
mån det sammanlagda investerade beloppet av fysiska
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Du får inte göra något investeraravdrag om du (eller
någon närstående) äger eller har ägt andelar i det
företag som du förvärvar andelar i. Det gäller om du
har ägt andelar i företaget någon gång under perioden
den 1 januari två år före beskattningsåret fram till det
datum då du förvärvar andelarna. Det gäller oavsett
om du äger/ägde andelarna direkt eller indirekt och det
gäller även om du äger/ägde andelar i ett annat företag
inom samma koncern.
Den nya bestämmelsen började gälla den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på förvärv av andelar
som sker efter den 31 december 2015.
Varje investerare råds att själv sätta sig in i gällande
regler och det senaste som kommunicerats av Skatteverket om denna avdragsmöjlighet.
AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT
SKATTSKYLDIGA I SVERIGE M.M.
Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga
i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast
driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige
för kapitalvinster vid avyttring av aktier. Innehavare av
aktier kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer
som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för
kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av bland
annat svenska aktier om de vid något tillfälle under de
tio kalenderår som närmast föregått det kalenderår då
avyttringen ägde rum varit bosatta eller stadigvarande
vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel är dock
i flera fall begränsad genom skatteavtal som Sverige
ingått med andra länder. För aktieägare som inte är
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning från svenska
aktiebolag med 30 procent. Denna skattesats är dock
i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige
har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt
av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade
aktier, av förvaltaren.
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Appendix 1 - Optionsvillkor TO2
SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL)
§ 1 Definitioner
I dessa villkor betyder:
”aktiebolagslagen” aktiebolagslagen (2005:551);

Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas
eller senareläggas i enlighet med bestämmelserna i
punkt 8 nedan.

”bankdag”

dag som inte är lördag, söndag eller
annan allmän helgdag i Sverige eller som
beträffande betalning av skuldebrev inte
är likställd med allmän helgdag i Sverige;

”banken”

sådan bank eller kontoförande institut
som bolaget från tid till annan utser att
handha vissa uppgifter enligt dessa villkor;

”bolaget”

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

”options
innehavare”

den som är registrerad på av bolagets
styrelse upprättat optionsregister som
innehavare av teckningsoption;

”teckning”

teckning, med utnyttjande av teckningsoption, av nya aktier i bolaget mot betalning i
pengar enligt dessa villkor;

Har inte teckning skett inom den ovan angivna tiden
upphör all rätt enligt teckningsoptionen att gälla.

”teckningskurs”

den kurs till vilken teckning får ske enligt
dessa villkor;

Teckning är bindande och kan inte återkallas.

”teckningsoption”

rätt att enligt dessa villkor teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt
dessa villkor;

”teckningsperiod”

den period under vilken teckning får ske
enligt dessa villkor; samt

§ 5 Betalning
Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det
antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske
kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet
bankkonto.

§ 2 Antal teckningsoptioner, registrering m.m.
Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 5 300 000.

Teckning kan ske endast av det hela antal aktier vartill
det sammanlagda antalet teckningsoptioner, som är
registrerade på samma avstämningskonto och som
samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare
för teckning, ger rätt att teckna.
Teckning sker genom att fastställd och av bolaget och/
eller banken tillhandahållen anmälningssedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in
till på i anmälningssedeln angiven adress.

Teckningsoptionerna skall registreras av Euroclear
Sweden i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, varvid inga värdepapper kommer att utfärdas.

§ 6 Verkställande av teckning
Sedan teckning skett och betalning erlagts i enlighet
med punkterna 4 och 5 ovan verkställs teckningen.
Därvid bortses från eventuellt överskjutande del av
teckningsoption som enligt femte stycket i punkt 4 ovan
inte får utnyttjas för teckning. Sådan överskjutande del
upphör i och med teckningen.

§ 3 Rätt att teckna nya aktier
Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger optionsinnehavaren
rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs
om 30,00 kr per aktie.

Teckning verkställs genom att styrelsen för bolaget
beslutar att tilldela optionsinnehavaren de nya aktierna,
varefter de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok (som
förs av Euroclear Sweden).

Teckningskursen och det antal aktier som varje option
ger rätt att teckna kan bli föremål för justering i enlighet
med bestämmelserna i punkt 8 nedan. Om tillämpningen
av dessa bestämmelser skulle medföra att teckningskursen kommer att understiga då utestående aktiers då
gällande kvotvärde ska teckningskursen i stället motsvara
då utestående aktiers då gällande kvotvärde.

Som framgår av punkt 8 nedan får teckning i vissa fall
verkställas först efter viss senare tidpunkt och då med
tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att
teckna.

§ 4 Teckning
Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden
från och med den 2 oktober 2017 till och med den 31 oktober 2017.

§ 7 Utdelning på ny aktie
Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts
i sådan utsträckning att aktien upptagits som
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§ 8 Omräkning av teckningskursen och antal akti
er m.m.
Följande skall gälla beträffande omräkning:
8.1 Fondemission
Genomför bolaget en fondemission ska teckning som
sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan
utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen
kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast
på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma
som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan
stämman beslutat om emissionen.
Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter
emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i fondemissionen.
Om fondemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning
som verkställs efter emissionsbeslutet. Omräkningarna
ska utföras av bolaget enligt följande formler:
omräknad
teckningskurs

omräknat antal
aktier som varje
optionsrätt ger
rätt att teckna

=

=

föregående
teckningskurs

x

antalet aktier i bolaget
före fondemissionen

antalet aktier i bolaget efter fondemissionen
föregående antal
aktier, som varje
optionsrätt ger rätt
att teckna

x

antalet aktier i bolaget
efter fondemissionen

antalet aktier i bolaget före fondemissionen

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade
teckningskursen och det omräknade antalet aktier som
varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av
bolaget senast två bankdagar efter emissionsbeslutet
samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först
efter avstämningsdagen för fondemissionen. Dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken
och på avstämningskonto och ger inte rätt till deltagande
i emissionen.
8.2 Sammanläggning eller uppdelning (split)
Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning
(split) av aktierna ska teckning som sker på sådan tid,
att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie
som tillkommer genom teckningen kan upptas som
interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde
kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta
om sammanläggningen eller uppdelningen, verkställas
först sedan stämman beslutat om sammanläggningen
eller uppdelningen.
Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter
beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen
omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.
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Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs
ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna
tillämpas vid teckning som verkställs efter beslutet om
sammanläggningen eller uppdelningen. Omräkningarna
ska utföras av bolaget enligt följande formler:

omräknad
teckningskurs

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
ger rätt att
teckna

=

=

föregående
teckningskurs

x

antalet aktier
i bolaget före
sammanläggningen
eller uppdelningen

antalet aktier i bolaget efter sammanläggningen
eller uppdelningen
föregående antal
aktier som varje
teckningsoption
ger rätt att teckna

x

antalet aktier
i bolaget efter
sammanläggningen
eller uppdelningen

(antalet aktier i bolaget före sammanläggningen
eller uppdelningen

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade
teckningskursen och det omräknade antalet aktier som
varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av
bolaget senast två bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen samt sker slutlig
registrering i aktieboken och på avstämningskonto
av aktie som tillkommer genom teckning först sedan
sammanläggning eller uppdelning verkställts genom registrering hos Euroclear Sweden. Dessförinnan upptas
sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på
avstämningskonto och omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.
8.3 Nyemission av aktier
Genomför bolaget en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna de nya aktierna mot
kontant betalning eller betalning genom kvittning gäller
följande beträffande verkställande av teckning och den
rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer
genom teckning ger:
a. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med
stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska i
emissionsbeslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie som tillkommer
genom teckningen ska ge rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde
kalenderdagen efter offentliggörandet av styrelsens
emissionsbeslut. Teckning som sker på sådan tid, att
den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie
som tillkommer genom teckningen kan upptas som
interimsaktie i bolagets aktiebok senast på nämnda
dag, ska verkställas först efter den dagen.
Aktie som tillkommer genom teckning verkställd
efter den ovan nämnda dagen ger inte rätt att delta i
nyemissionen.

b. Beslutas emissionen av bolagsstämman ska teckning
som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i
sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom
teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets
aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före
den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om
emissionen.
Aktie som tillkommer genom teckning verkställd
efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i nyemissionen.
Om nyemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som
verkställs vid sådan tid, att aktie som tillkommer genom
teckningen inte ger rätt att delta i nyemissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

omräknad
teckningskurs

=

föregående
teckningskurs

x

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under den
enligt emissionsbeslutet
fastställda
teckningstiden (”aktiens
genomsnittskurs”)

aktiens genomsnittskurs + (teckningsrättens
teoretiska värde (”teckningsrättens värde”)

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
ger rätt att teckna

=

föregående antal
aktier som varje
teckningsoption
ger rätt att teckna

aktiens
genomsnittskurs +
teckningsrättens värde

x

Teckningsrättens värde ska framräknas enligt följande
formel, dock att teckningsrättens värde ska bestämmas
till noll om formeln ger ett negativt värde:

=

8.4 Emission av teckningsoptioner eller konvertibler
Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner eller
konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna att teckna teckningsoptionerna eller konvertiblerna mot kontant
betalning eller betalning genom kvittning eller, vad gäller
teckningsoptioner, utan betalning, ska bestämmelserna i
första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teckning och
den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer
genom teckning ger.
Om emissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som
verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom
teckningen inte ger rätt att delta i emissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler:

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta
och lägsta betalkursen för aktien enligt den kurslista på
vilken aktien är primärt noterad. I avsaknad av notering
av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig
betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

teckningsrättens
värde

sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först
sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs
teckning endast preliminärt – med tillämpning av före
omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier
som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de
nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på
avstämningskonto med notering om att omräkningarna
kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal
aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger
inte rätt till deltagande i emissionen.

det antal aktier som
högst kan komma
att utges enligt
emissionsbeslutet

x

aktiens
genomsnittskurs teckningskursen för
de nya aktierna

antalet aktier i bolaget före emissionsbeslutet

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade antalet aktier
som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas
av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den
enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden samt

omräknad
teckningskurs

omräknat
antal aktier
som varje
optionsrätt ger
rätt att teckna

=

=

föregående
teckningskurs

x

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under den
enligt emissionsbeslutet
fastställda teckningstiden
(”aktiens genomsnittskurs”)

aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens teoretiska
värde (”teckningsrättens värde”)
föregående antal
aktier som varje
optionsrätt ger rätt
att teckna

x

aktiens
genomsnittskurs ökad
med teckningsrättens
värde

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.
Om teckningsrätten är föremål för marknadsnotering
ska teckningsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta
och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt den
kurslista på vilken teckningsrätten är primärt noterad.
I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den
senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte
ingå i beräkningen.
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Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde
avseende bolagets aktier som enligt av bolaget anlitad
oberoende värderingsman kan bedömas ha uppkommit
till följd av emissionen.
När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande
teckningskursen och det omräknade antalet aktier som
varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av
bolaget senast två bankdagar efter utgången av den
enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden samt
sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning
först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan
verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning
av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna –
varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken
och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen.
8.5 Vissa andra erbjudanden till aktieägarna
Genomför bolaget i andra fall än som avses i punkterna 8.1–8.4 ovan (i) ett erbjudande till aktieägarna att
med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § första
stycket aktiebolagslagen förvärva värdepapper eller
rättighet av något slag av bolaget eller (ii) en utdelning
till aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, av
sådana värdepapper eller rättigheter (i båda fallen
”erbjudandet”), ska bestämmelserna i första stycket (a)
och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning
beträffande verkställande av teckning och den rätt att
delta i erbjudandet som aktie som tillkommer genom
teckning ger.
Om erbjudandet verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning
som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer
genom teckningen inte ger rätt att delta i erbjudandet.
Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande
formler:

omräknad
teckningskurs

=

föregående
teckningskurs

x

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under den
för erbjudandet fastställda
anmälningstiden eller, i
händelse av utdelning, under
en period om 25 handelsdagar
räknat fr.o.m. den dag då
aktien noteras utan rätt till
del av utdelningen (”aktiens
genomsnittskurs”)

aktiens genomsnittskurs) + (det teoretiska värdet av
rätten att delta i erbjudandet (”inköpsrättens värde”)
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omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
ger rätt att
teckna

=

föregående antal
aktier som varje
teckningsoption
ger rätt att teckna

x

aktiens genomsnittskurs
+ inköpsrättens värde

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.
Om aktieägarna erhåller inköpsrätter och dessa är föremål för marknadsnotering ska inköpsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag
under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden
framräknade medeltalet av den under dagen noterade
högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt
den kurslista på vilken inköpsrätten är primärt noterad.
I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den
senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte
ingå i beräkningen.
Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om
dessa inte är föremål för marknadsnotering, men de
värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet antingen redan är marknadsnoterade eller
marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska
inköpsrättens värde (i) om värdepappren eller rättigheterna i fråga redan är marknadsnoterade anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under
den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i
händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen då aktien noteras utan
rätt till del av utdelningen framräknade medeltalet av
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den
kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter
är primärt noterade, i förekommande fall minskat med
det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet, eller (ii) om värdepappren eller rättigheterna
i fråga marknadsnoteras i samband med erbjudandet
anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under en period om 25 handelsdagar räknat
fr.o.m. första dagen för sådan notering framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper
eller rättigheter är primärt noterade, i förekommande
fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i
samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av
betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig
betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. När
inköpsrättens värde ska framräknas enligt (ii) i detta
stycke ska vid omräkningen av teckningskursen och
antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att
teckna enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs
avse aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i

(ii) i detta stycke angivna perioden om 25 handelsdagar i
stället för den period som anges i formlerna ovan.
Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om
dessa inte är föremål för marknadsnotering, och de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet
varken redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrättens
värde så långt möjligt fastställas med ledning av den
förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier
som enligt av bolaget anlitad oberoende värderingsman
kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.
När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande
teckningskursen och det omräknade antalet aktier som
varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av
bolaget senast två bankdagar efter utgången av den period under vilken aktiens genomsnittliga marknadskurs
ska framräknas vid omräkningarna enligt ovan, samt
sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning
först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan
verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning
av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna –
varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken
och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i erbjudandet.
8.6 Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare
Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna
8.3–8.5 ovan får bolaget efter eget val erbjuda samtliga
optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna att delta i emissionen eller erbjudandet. Därvid
ska varje optionsinnehavare, trots att teckning inte har
skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal
aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit om
teckning skett och verkställts enligt den teckningskurs
och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt
att teckna som gällt om teckning verkställts vid sådan
tidpunkt att aktie som tillkommit genom teckningen gett
rätt att delta i ifrågavarande emission eller erbjudande.
Om bolaget erbjuder optionsinnehavarna företrädesrätt
enligt föregående stycke ska ingen omräkning av teckningskursen eller antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske enligt punkterna 8.3–8.5 ovan
eller punkt 8.9 nedan med anledning av emissionen
eller erbjudandet.
8.7 Extraordinär utdelning
Lämnar bolaget kontant utdelning till aktieägarna med
ett belopp per aktie som tillsammans med andra under
samma räkenskapsår utbetalda kontantutdelningar per
aktie överstiger tio procent av aktiens genomsnittskurs

under en period om 25 handelsdagar närmast före den
dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till
bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning (vilken
genomsnittskurs ska beräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan) ska teckning
som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan
utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen
kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast
på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som
ska besluta om utdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om utdelningen.
Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte rätt att erhålla del av utdelningen.
Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad
teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning
som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att erhålla del av utdelningen.
Omräkningarna ska baseras på den del av den sammanlagda kontantutdelningen per aktie som överstiger tio
procent av aktiens genomsnittskurs under ovan nämnd
period (”den extraordinära utdelningen”) och ska utföras
av bolaget enligt följande formler:

omräknad
teckningskurs

=

föregående
teckningskurs

x

aktiens genomsnittliga
marknadskurs
under en period
om 25 handelsdagar
räknat fr.o.m. den dag då
aktien noteras utan rätt till
del av den extraordinära
utdelningen (”aktiens
genomsnittskurs”)

aktiens genomsnittskurs + den extraordinära
utdelningen som utbetalas per aktie

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
ger rätt att
teckna

=

föregående antal
aktier som varje
teckningsoption
ger rätt att teckna)

x

aktiens
genomsnittskurs +
den extraordinära
utdelningen som
utbetalas per aktie

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.
När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande
teckningskursen och det omräknade antalet aktier som
varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av
bolaget senast två bankdagar efter utgången av ovan
angiven period om 25 handelsdagar samt sker slutlig
registrering i aktieboken och på avstämningskonto
av aktie som tillkommer genom teckning först sedan
omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs
teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före
omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier
som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de
nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på
avstämningskonto med notering om att omräkningarna
kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal
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aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger
inte rätt att erhålla del av utdelningen.
8.8 Minskning av aktiekapitalet
Genomför bolaget en minskning av aktiekapitalet med
återbetalning till aktieägarna (med eller utan indragning/inlösen av aktier), och är minskningen obligatorisk,
ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan
verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i
bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen
före den bolagsstämma som ska besluta om minskningen, verkställas först sedan stämman beslutat om
minskningen.
Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter
minskningsbeslutet ger inte rätt att erhålla del av vad
som återbetalas och omfattas inte av eventuell indragning/inlösen av aktier.
Om minskningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning
som verkställs efter minskningsbeslutet. Omräkningarna
ska utföras av bolaget enligt följande formler:

omräknad
teckningskurs

=

föregående
teckningskurs

x

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under en
period om 25 handelsdagar
räknat fr.o.m. den dag då
aktien noteras utan rätt
till återbetalning (”aktiens
genomsnittskurs”)

aktiens genomsnittskurs + det faktiska belopp som
återbetalas per aktie

omräknat antal
aktier som varje
teckningsoption
ger rätt att
teckna

=

föregående antal
aktier som varje
teckningsoption ger
rätt att teckna

x

aktiens
genomsnittskurs + det
faktiska belopp som
återbetalas per aktie

aktiens genomsnittskurs

Om minskningen sker genom inlösen av aktier ska vid
omräkning av teckningskursen och antalet aktier som
varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt ovan, i
stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie,
användas ett beräknat återbetalningsbelopp enligt
följande:

beräknat
återbetalningsbelopp per
aktie

=

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie –
aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period
om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien
noteras utan rätt till deltagande i minskningen (”aktiens
genomsnittskurs”)
det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen
av en aktie - 1

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan.
När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande
teckningskursen och det omräknade antalet aktier som
varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av
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bolaget senast två bankdagar efter utgången av den
senast infallande perioden om 25 handelsdagar som
enligt ovan ska tillämpas vid omräkningarna samt sker
slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först
sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs
teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före
omräkningen gällande teckningskurs och antal aktier
som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de
nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på
avstämningskonto med notering om att omräkningarna
kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal
aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och
ger inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och
omfattas inte av eventuell indragning av aktier.
8.9 Omräkning om bolagets aktier inte är marknadsnoterade
8.9.1 Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3–8.5 eller 8.8 ovan eller punkt 8.14 nedan
och är ingen av bolagets aktier vid tidpunkten för
åtgärden marknadsnoterade ska bestämmelserna i
sådan punkt äga tillämpning, dock att hänvisningen
till aktiens genomsnittskurs i tillämplig omräkningsformel i stället ska anses vara till aktievärdet.
8.9.2 Är ingen av bolagets aktier marknadsnoterade
ska, i stället för motsvarande bestämmelser i punkt
8.7 ovan, följande gälla. Lämnar bolaget en kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp som
tillsammans med andra under samma räkenskapsår
utbetalda kontantutdelningar överstiger 50 procent
av bolagets resultat efter skatt enligt fastställd resultaträkning eller, i förekommande fall, koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före det år
utdelningen beslutas, ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan
upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast
på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma
som ska besluta om utdelningen, verkställas först
sedan stämman beslutat om utdelningen.
Aktie som tillkommer genom teckning verkställd
efter utdelningsbeslutet ger inte rätt att erhålla del
av utdelningen.
Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en
omräknad teckningskurs och ett omräknat antal
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna
tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid
att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger
rätt att erhålla del av utdelningen. Omräkningarna
ska baseras på den del av den sammanlagda kontantutdelningen per aktie som sammanlagt överstiger 50 procent av bolagets ovan angivet resultat
efter skatt (”den extraordinära utdelningen”) och

ska i övrigt utföras i enlighet med bestämmelserna
i punkt 8.7 ovan, dock att hänvisningen till aktiens
genomsnittskurs i omräkningsformlerna i stället ska
anses vara till aktievärdet.
8.10 Alternativ omräkningsmetod
Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna
8.1–8.5 eller 8.7–8.8 ovan eller punkt 8.14 nedan och
skulle enligt bolagets bedömning tillämpning av härför
avsedda omräkningsformler, med hänsyn till åtgärdens
tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske
eller leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna
inte är skälig, ska bolaget genomföra omräkningarna av
teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna på det sätt bolaget finner
ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.
8.11 Avrundning
Vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier
som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt denna punkt 8 ska teckningskursen avrundas till helt ental
öre, varvid belopp om 0,5 öre ska avrundas uppåt.
8.12 Tvångsinlösen
Äger aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller
tillsammans med dotterföretag aktier representerande
så stor andel av samtliga aktier i bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla
tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen,
skall bolaget, för det fall att sista dag för teckning enligt
punkt 4 infaller efter det att sådan avsikt offentliggjorts,
fastställa en ny sista dag för påkallande av teckning
(”Slutdagen”). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från
offentliggörandet av denna avsikt.
Efter det att Slutdagen fastställts skall, oavsett vad som
i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av
teckning, innehavare av teckningsoptioner äga rätt att
påkalla teckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast
fyra veckor före Slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända innehavarna av teckningsoptioner
om denna rätt samt att teckning inte får påkallas efter
slutdagen.
Om majoritetsägaren påkallat tvångsinlösen och
överenskommelse om inlösen inte kunnat träffas får
enligt 22 kap 26 § 2 st aktiebolagslagen teckning inte
ske förrän inlösentvisten har avgjorts genom dom eller
beslut som vunnit laga kraft. Om teckningstiden enligt
avsnitt 4 löper ut dessförinnan eller inom tre månader
därefter har innehavare av teckningsoption ändå rätt att
utnyttja teckningsoptionen under tre månader efter det
att avgörandet vann laga kraft.

8.13 Fusion
Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i bolaget
och avser bolagets styrelse att upprätta en fusionsplan
enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, skall bolaget, för det
fall att sista dag för teckning enligt punkt 4 infaller efter
det att sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag
för påkallande av teckning (Slutdagen). Slutdagen skall
infalla inom 60 dagar från det att sådan avsikt förelåg
eller, om offentliggörande av sådan avsikt skett, från
offentliggörandet.
Efter det att slutdagen fastställts skall, oavsett vad som
i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av
teckning, innehavare av teckningsoptioner äga rätt att
påkalla teckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast
fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända innehavarna av teckningsoptioner
om denna rätt samt att teckning inte får påkallas efter
slutdagen.
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, eller samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna fusionsplan i enlighet
med fjärde stycket i nämnda paragraf, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får teckning inte därefter
påkallas.
Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till
fråga om fusion enligt ovan, skall de kända innehavarna
av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda fusionen. I meddelandet skall
en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet
i den avsedda fusionsplanen samt skall optionsinnehavarna erinras om att teckning inte får påkallas sedan
slutligt beslut fattats om fusion eller sedan fusionsplanen undertecknats av aktieägarna.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd fusion
enligt ovan, skall innehavare av teckningsoptioner,
oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för
påkallande av teckning, äga rätt att påkalla teckning från
den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten,
förutsatt att teckning kan verkställas senast på tjugonde
dagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen
skall godkännas respektive före den dag då aktieägarna
undertecknar fusionsplanen.
8.14 Delning
Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall
delas genom att samtliga bolagets tillgångar och skulder
övertas av ett eller flera andra bolag, får teckning inte
därefter påkallas.
Senast två månader innan bolaget tar slutligt ställning
till fråga om delning enligt ovan, skall de kända innehavarna av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande
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underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet
skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall optionsinnehavarna erinras om att teckning inte får ske, sedan
slutligt beslut fattats om delning eller sedan delningsplanen undertecknats av aktieägarna.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd delning
enligt ovan, skall innehavare av teckningsoptioner,
oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt
för teckning, äga rätt att påkalla teckning från den dag
då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan
verkställas senast på tjugonde vardagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen skall godkännas
respektive före den dag då aktieägarna undertecknar
delningsplanen.
8.15 Likvidation
Beslutas att bolaget skall träda i likvidation får, oavsett
likvidationsgrunden, teckning inte därefter påkallas.
Rätten att påkalla teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta inte ha vunnit
laga kraft.
Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning
till fråga om bolaget skall gå i frivillig likvidation, skall
de kända innehavarna av teckningsoptioner genom
skriftligt meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att
teckning inte får påkallas, sedan bolagsstämman fattat
beslut om likvidation.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare av teckningsoptioner,
oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för
påkallande av teckning, äga rätt att påkalla teckning från
den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning
kan verkställas senast på tionde vardagen före den
bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation
skall behandlas.
Oavsett vad under punkt 8.12 – 8.15 sagts om att teckning inte får påkallas efter utgången av ny slutdag vid
tvångsinlösen eller fusion, godkännande eller undertecknande av fusionsplan eller delningsplan eller beslut
om likvidation, skall rätten att påkalla teckning åter
inträda för det fall tvångsinlösen, fusionen eller delningen inte genomförs eller att likvidationen upphör.
8.16 Uppköpserbjudande
Offentliggörs erbjudande till innehavare av aktier i bolaget att överlåta samtliga eller del av aktierna i bolaget
(uppköpserbjudande), skall bolaget, för det fall att teckningstiden enligt punkt 4 infaller så att teckning inte kan
verkställas senast en vecka före utgången av acceptfristen för uppköpserbjudandet, fastställa en ny sista
dag för påkallande av teckning (slutdagen). Slutdagen
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får inte infalla tidigare än en vecka från offentliggörandet av uppköpserbjudandet och inte senare än en vecka
före den sista dagen i acceptfristen för uppköpserbjudandet.
Efter det att slutdagen fastställts skall, oavsett vad som
i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av
teckning, innehavare av teckningsoptioner äga rätt att
påkalla teckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast
en vecka före slutdagen genom skriftligt meddelande
erinra de kända innehavarna av teckningsoptioner
om denna rätt samt att teckning inte får påkallas efter
slutdagen.
8.17 Konkurs
Om domstol försätter bolaget i konkurs får teckning
därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och
skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med
konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.
Om konkursbeslutet hävs får teckning återigen ske och
verkställas i enlighet med dessa villkor.
§ 9. Särskilt åtagande av bolaget
Bolaget förbinder sig att inte vidta någon åtgärd som
avses i punkt 8 som medför en omräkning av teckningskursen till belopp understigande då utestående aktiers
då gällande kvotvärde.
§ 10. Förvaltare
Om teckningsoption är förvaltarregistrerad enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen ska förvaltaren betraktas som optionsinnehavare vid tillämpningen av dessa
villkor.
§ 11. Meddelanden
Meddelande rörande teckningsoptionerna ska ske genom brev med posten till varje optionsinnehavare och
andra rättighetshavare som är antecknad på avstämningskonto för teckningsoption.
För det fall teckningsoptionerna är marknadsnoterade
ska meddelande i tillämpliga fall även lämnas i enlighet
med de bestämmelser som är tillämpliga med anledning av marknadsnoteringen.
§ 12. Ändring av villkoren
Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor
i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt
bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt
eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter
inte i något avseende försämras. Optionsinnehavarna
ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslutade
ändringar.

§ 13. Ansvarsbegränsning
I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget, att ansvarighet inte kan göras gällande
för skada som beror av svensk eller utländsk lag, svensk
eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott
och lockout gäller även om bolaget, vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Inte heller är bolaget skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om bolaget varit normalt aktsamt.
Härutöver gäller att bolaget inte i något fall är ansvarigt
för indirekt skada.
Föreligger hinder för bolaget, banken eller Euroclear
Sweden att vidta åtgärd på grund av omständighet som
anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess
hindret har upphört.
§ 14. Sekretess
Bolaget, Eminova eller Euroclear får ej obehörigen till
tredje man lämna uppgift om innehavare. Bolaget äger
rätt att få följande uppgifter från Euroclear om innehavares konto i Bolagetsavstämningsregister:1. innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress,2. antal teckningsoptioner.
§ 15. Tvistelösning och tillämplig lag
Tvist i anledning av dessa villkor eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska slutligt avgöras genom
skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Svenska språket
ska användas i skiljeförfarande (såvida inte de tvistande
parterna överenskommer annat).
Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor
ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
Styrelsen i SolTech Energy Sweden AB (publ)
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Referenser och ordförklaringar
BENÄMNI NG I P R O S P E KTE T

AV S E R

SolTech, SolTech Energy eller Bolaget

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Wasa Rör

Wasa Rör T Mickelsson AB

ASRE

Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd.

ASAB

Advanced SolTech Sweden AB (publ)

SEK

Svenska kronor

RNB (CNY)

Kinesisk valuta

MEUR

Miljoner EUR

W

Effekt energi, kan anges som KW (kilowatt) eller MW megawatt)

Wh

Mängd energieffekt använd under en timme, kan anges som kWh (kilowattimme, 1 kWh motsvarar ungefär den el som åtgår till att dammsuga i en halvtimme)
eller MWh (motsvarar ungefär den el, som en familj på fyra personer använder
för matlagning under ett år)

GW

Gigawatt

NDA

Non-Disclosure Agreement = Sekretessavtal

ASP

Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

JV

Joint Venture

PRC

Peoples Republic of China, dvs. Folkrepubliken I Kina

JV (Joint Venture)

Samägande med ASP under avtal

EPC avtal

Avtal med extern part i Kina för att upphandla nyckelfärdiga solenergianläggningar

Asset Purchase Agreement

Avtal som reglerar förvärv av solenergianläggningar

Equipment Lease Agreement

Avtal som reglerar uthyrning av solenergianläggningar till ASP

Transfer Agreement

Avtal under vilket ASRE har övertagit tillgångar från ASP

Ramavtal

Avtal som löper under en viss tid, under vilken avrop sker

Roof-Top Agreement

Avtal som reglerar samtliga mellanhavanden mellan kunden som äger taket och
ASRE som installerar solenergianläggningen på dennes tak

Trustee

Part som agerar i obligationsinnehavarens ställe i relation till ASAB

CA

Certified Adviser

LG

Likviditetsgarant
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Adresser och rådgivare
Bolaget

Emissionsinstitut

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Aktieinvest FK AB

Mekanikervägen 12

Emittentservice

14633 Tullinge

113 89 STOCKHOLM

Telefon: +46 (0)8 441 88 40

Telefon:08-5065 1795

Fax: +46 (0)8 441 88 41

Fax: 08-5065 1701

www.soltechenergy.com

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Revisor

Central värdepappersförvaltare

Bo Åhsell

Euroclear Sweden AB,

ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB

Klarabergsviadukten 63,

Kista Science Tower

111 64 Stockholm

164 51 Kista

Tel: 08 402 90 00

www.pwc.se

www.ncsd.eu

Rådgivare tillika Certified
Adviser (CA)
G & W Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Telefon: +46 8 503 000 50
www.gwkapital.se
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Besöksadress:
Mekanikervägen 12
146 33 Tullinge
Växel: +46 (0)8 441 88 40
Fax: +46 (0)8 441 88 41
Försäljning och övriga frågor
sales@soltechenergy.com
www.soltechenergy.com

