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Positivt beslut från China Bank of 
Communications avseende finansiering av ca 
615 MSEK i Kina
Kreditkomittén hos China Bank of Communications (BOCOM) har fattat ett positivt beslut om ett 8-
årigt banklån om 410 miljoner CNY (ca 615 MSEK) till Advanced Soltechs dotterbolag i Kina. 
BOCOM har indikerat en fast ränta som är betydligt lägre än vad Bolaget har idag. Avsikten med 
lånet är att återbetala vår utestående obligation SOLT5 när lånet är färdigställt.

Advanced Soltech har under en längre tid fört diskussioner med flera aktörer om en långsiktig 
finansiering av Bolagets verksamhet i Kina. Det senaste året har intresset från lokala aktörer att 
finansiera just den gröna energiomställningen ökat kraftigt.

Långivaren, BOCOM, är Kinas femte största bank med en balansomslutning som är större än 
Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank tillsammans. BOCOM grundades 1907 och bankens 
aktie är noterad både i Hongkong och Shanghai.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:

-Det positiva beslutet från China Bank of Communications är ett stort steg framåt mot en 
förbättrad finansiell struktur och skulle innebära stora besparingar för bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

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

Lars Höst, CFO Advanced Soltech Sweden AB (publ)
Tel: 072-229 00 36
E-post: lars.host@advancedsoltech.com

Certified Advisor är FNCA Sweden AB
Tel:0 8 528 00 399
E-post: info@fnca.se
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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).

Denna information är sådan information som Advanced SolTech Sweden är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-18 14:00 CEST.
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