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De kinesiska myndigheterna tar ett viktigt steg 
för att stödja utbyggnaden av takbaserad 
solenergi.

Den kinesiska energimyndigheten har nyligen utfärdat ett direktiv avseende takbaserad 
solenergi.

Enligt direktivet ska andelen solenergianläggningar som täcker takytan för statliga myndigheter 
inte vara mindre än 50%, för offentliga byggnader som skolor och sjukhus 40% och industri- och 
kommersiella byggnader minst 30%. Detta uppges vara är en viktig åtgärd för att förverkliga det 
nationella målet om koldioxidneutralitet.

Direktivet är positivt för solenergisektorn och visar tydligt det starka åtagandet från den kinesiska 
regeringen att stödja övergången till en koldioxidneutral ekonomi. Vår bedömning är att detta 
kommer att bidra till att öka efterfrågan på vårt erbjudande. Marknaden har reagerat positivt och 
de noterade solenergibolagen i Kina handlas upp på nyheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) 
Tel: 072- 316 04 44. 
E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Om Verksamheten i Kina

Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, 
dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen 
består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. 
Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa 
den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet 
till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är 
att nå en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech 
Sweden AB (publ). ASAB ägs till 50,82 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 48,83 % av 
Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.
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