Bäste aktieägare,
Soltech är en folkaktie – och du är en av våra viktigaste investerare!
Solenergi är en av de hetaste branscherna i världen och Soltech har på fyra år gått från ett bolag som hade ca 50 MSEK i
intäkter 2018 till att 2022 sikta på 1 700 MSEK. Denna fantastiska utveckling har möjliggjorts av våra aktieägare som stöttat
oss genom flera nyemissioner. Ni är våra investerare, inte stora institutionella investerare eller riskkapitalister. Du och jag
har investerat i Soltech och våra skickliga medarbetare har byggt en koncern att vara stolta över.
Nu finns det väldigt stora affärsmöjligheter i både Sverige och i våra nya hemmamarknader Nederländerna och Spanien.
För att kunna ta vara på fler affärsmöjligheter genomför vi nu en företrädesemission för att ta in mer kapital. Vi kommer
använda kapitalet till att förvärva fler bolag i alla tre länder men även till att investera i våra befintliga dotterbolag som
visar upp en mycket god organisk tillväxt.
Det finns en del mörka moln som överskuggar vår ljusa vardag – kriget i Ukraina, osäkra transporter från Asien, pandemin
och inte minst inflation och högre räntor. För att vara säkra på att få in kapital så har vi på grund av detta låtit vår bank
Swedbank upphandla ett garantikonsortium som garanterar 100 % av företrädesemissionen. Detta innebär att om befintliga
aktieägare inte tecknar fullt i företrädesemissionen kommer garantikonsortiet att teckna överskjutande del.

Vad har hänt hos oss sedan hösten 2021?

Vad har hänt i omvärlden?

•

Från 12 – 23 nya dotterbolag

•

Kraftigt ökat intresse för solenergi internationellt

•

Intäkterna beräknas gå från ca 1 miljard till 1,7 miljarder

•

Solenergi står idag för 5 % av det globala elbehovet och ökar

•

En organisk tillväxt på 36 % under första halvåret 2022

•

Soltech börjar satsa på solparker

•

Förvärv av solenergibolag i Nederländerna, 365zon

•

Förvärv av solenergibolag i Spanien, Sud Renovables

•
		

Särnotering av Advanced Soltech med en engångseffekt om +288 MSEK

• Krig utbröt i Ukraina vilket skapar stor osäkerhet i
		omvärlden
•
		

Konsolidering av solbranschen – många små aktörer
kommer att försvinna och andra slås ihop

•
		

Transport- och leveransproblem från Kina har ökat
kostnaderna över hela världen

•

Fortsatta efterdyningar av pandemin

Soltech står nu i ett läge där vi behöver kunna agera ännu snabbare och fånga
de affärsmöjligheter som finns vad gäller förvärv och inom våra befintliga bolag.
Därför hoppas jag att du även fortsättningsvis vill vara med på vår gemensamma
spännande resa. Tillsammans skapar vi aktieägarvärde och bidrar till den gröna
energiomställningen.
Läs mer i den bifogade foldern och teckna under perioden 12/9 – 26/9!
Bästa hälsningar

Stefan Ölander, VD

