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”Soltech - en makalös förvärvsresa”

I en analys utförd av Analysguiden skriver de att 
Soltechs starka tillväxt till stor del är ett 
resultat av att man byggt upp en enhetlig koncern 
av sol- el- fasad och takbolag som tillsammans kan 
erbjuda ett komplett solenergierbjudande. För att 
stötta den explosiva tillväxten menar Analysguiden 
att emissionen som just nu genomförs är nödvändig 
för att koncernen ska nå sina mål för 2024 som är 
4,7 miljarder i omsättning med en rörelsemarginal 
om 8–10 procent.

Vidare understryks både den ekonomiska och strategiska vikten av Soltechs 
utlandsförvärv av 365zon och Sud Renovables. Förvärv som både väntas bidra med 
drygt 2 miljarder i omsättning för koncernen fram till 2024 med god lönsamhet men som 
också etablerar Soltech som en internationell aktör.
 
Soltechs vd Stefan Ölander kommenterar Analysguidens slutsatser.
 
– Solenergibranschen är hetare än någonsin och det är roligt att Aktiespararna ser att 
vår aggressiva förvärvsstrategi och den pågående emissionen som nycklar för att 
komma ut som vinnare i en marknad som både växer och konsolideras i hög takt. Att vår 
förvärvsresa dessutom beskrivs som makalös stärker oss än mer i vår uppfattning att vi 
är på god väg att bygga en mycket stark koncern. Nu fortsätter arbetet för att ta ännu 
större marknadsandelar så att Soltech kan bidra till att allt fler privatpersoner och 
företag att kan producera sin egen solel, säger Stefan Ölander.

Här kan analysen läsas i sin helhet: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter
/analys-soltech-energy-explosiv-tillvaxt-och-nodvandig-kassaforstarkning
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För mer information, kontakta:

Stefan Ölander, vd, Soltech Energy
: Mail stefan.olander@soltechenergy.com

: 070- 739 80 00Tel

Samuel Lakén, PR- och Pressansvarig, Soltech Energy
Mail: samuel.laken@soltechenergy.com

073- 705 69 61Tel: 

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar 
solenergilösningar för våra kunders behov. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas 
på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 73 000 
aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För mer information se: www.
soltechenergy.com

Bifogade bilder

Stefan Ölander

Bifogade filer

”Soltech - en makalös förvärvsresa”

mailto:stefan.olander@soltechenergy.com
mailto:samuel.laken@soltechenergy.com
http://www.soltechenergy.com
http://www.soltechenergy.com
https://storage.mfn.se/c3077984-007e-4a54-86de-7b0442ee3c6a/stefan-olander.jpeg
https://storage.mfn.se/4572bd46-53b5-421b-8907-45b1acb76bc1/soltech-en-makalos-forvarvsresa.pdf

