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Soltech Energy bygger 
solcellsanläggning på 3 000 m2 åt e-
handlaren Matsmart

E-handlaren Matsmart ska få en solcellsanläggning 
på sitt nya centrallager. Det är Soltechs 
dotterbolag Swede Energy som ska uppföra den 
totalt 3 000 m2 stora solcellsanläggningen på 
fastighetens tak. Den nya logistikfastigheten på 
totalt 24 000 m2 ska uppföras i Örebro och väntas 
stå färdig våren 2022.

Swede Energy har gedigen erfarenhet av att bygga stora takplacerade 
solcellsanläggningar på logistikfastigheter. Nu har bolaget fått uppdraget av Infrahubs 
AB att bygga en solcellsanläggningen på taket på det som ska bli e-handlaren 
Matsmarts nya centrallager i Örebro. Solcellsanläggningen kommer färdigställd att mäta 
hela 3 000 m2.

– Det här är ett mycket roligt projekt för oss. Matsmart är en spännande e-handlare i 
framkant som inser värdet i att sätta hållbarhet i första rummet när deras nya 
centrallager ska byggas. Det kommer att bli en häftig fastighet och Swede Energy stolta 
över att ha fått uppdraget att täcka taket med solpaneler som ska förse den dagliga 
verksamheten med grön energi direkt från solen, säger Christoffer Caesar, vd på Swede 
Energy.

Solenergi en självklarhet för Matsmart
Det är logistikfastighetsutvecklaren Infrahubs AB som bygger och förvaltar det nya e-
handelslagret åt Matsmart och som har gett Swede Energy uppdraget att uppföra 
solcellsanläggningen. Då Matsmart har som ambition att verka i ett hållbart och 
modernt lager framöver ansåg e-handlaren att solpaneler på taket är rätt väg att gå.

– Det är viktigt för Matsmart att vara hållbara i alla led, därför var solkraft självklart på 
det nya lagret, säger Conrad Edgren, logistikchef på Matsmart.
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För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Caesar, vd, Swede Energy. 
Mail: christoffer.casesar@swedeenergy.se. 
Tel: 0733 35 90 50

Conrad Edgren, logistikchef, MatSmart. 
Mail: condrad.edgren@matsmart.se, 
Tel: 073 514 06 75

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,  Ljungs Sedum,  Provektor och Rams El. Soltech Energy Sweden AB 
(publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har 
cirka 65 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 
83 00. Email: . För mer information se: certifiedadviser@penser.se www.soltechenergy.
com

Bifogade bilder

InfraHub Matsmart02

Bifogade filer

Soltech Energy bygger solcellsanläggning på 3 000 m2 åt e-handlaren Matsmart

http://www.soltechenergy.com
http://www.soltechenergy.com
https://storage.mfn.se/13a3991f-fad4-4b88-b674-c3997174cce1/infrahub-matsmart02.jpeg
https://storage.mfn.se/3e481196-70a3-4962-89fc-c6f987837631/soltech-energy-bygger-solcellsanlaggning-pa-3-000-m2-at-e-handlaren-matsmart.pdf

