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Soltech förvärvar resterande 40 
procent av dotterbolagen Swede Energy 
och MeraSol

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 8 januari 
förvärvat 40 procent av aktierna i Swede Energy 
Power Solutions AB och 40 procent av aktierna i 
MeraSol AB. Soltech äger nu 100 procent av bägge 
bolagen och fortsätter att stärka sitt erbjudande 
på företags- och fastighetsmarknaden inom 
solenergi.

Soltech förvärvade 60 procent av Swede Energy i mars 2019 och 60 procent av MeraSol 
i januari 2020 och bolagen har samarbetat inom en rad områden under 2020. För att 
skapa de bästa förutsättningarna för att bli en ännu större aktör på solenergimarknaden 
förvärvar nu Soltech resterande 40 procent och sätter en expansiv femårsplan för 
bolagen med målet att skapa kraftig tillväxt. Avtal har skrivits den 8 januari med 
tillträde samma dag. Förvärven finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade 
aktier i Soltech.

VD Stefan Ölander kommenterar:

Swede Energy och MeraSol är två framstående solenergiföretag som utvecklats 
mycket bra inom Soltechgruppen. Nu skapar vi förutsättningar för att accelerera 
denna utveckling och jag ser fram mot att göra det tillsammans med de skickliga 
ledarna och medarbetarna i bägge bolagen.

Swede Energys VD Christoffer Caesar och MeraSols VD Johan Seeman i en gemensam 
kommentar:

Vi brinner för att bygga framgångsrika företag inom solenergi tillsammans med 
våra fantastiska medarbetare och vi har redan skapat stora synergieffekter genom 
samarbete inom Soltech-koncernen. Detta steg ger oss ännu bättre 
förutsättningar och vi ser fram mot att tillsammans ta en större del av den 
expansiva solenergimarknaden.
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För mer information kontakta:

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.
olander@soltechenergy.com

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar 
solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced 
Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & 
Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, MeraSol, Soldags, Takorama, 
Fasadsystem, Measol, Takrekond, Din Takläggare, Annelunds Tak och Ljungs Sedum. 
Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under 
kortnamnet SOLT och har cirka 41 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik 
Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: . För mer certifiedadviser@penser.se
information se: www.soltechenergy.com
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