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Advanced Soltech ingår ett strategiskt avtal med 
byggmöjligheter om 300 MW takbaserade 
solanläggningar fram till 2024, vilket fullt utbyggt 
väntas ge årliga intäkter om ca 260 MSEK

Advanced Soltech har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med den lokala stadsledningen i 
ZhuoLu, en del av Zhangjiakou - staden som var värd för stora delar av vinter-OS 2022 i Kina. 
Avtalet innebär att staden anvisar byggmöjligheter med målsättning att bygga 300 MW ny 
solenergikapacitet, innan utgången av 2024. Vid full utbyggnad innebär avtalet en total 
investering om cirka 2 miljarder kronor med årliga löpande intäkter om cirka 260 miljoner 
kronor. Därutöver kommer anläggningarna, fullt utbyggda, årligen att bidra till cirka 240 000 
ton i minskade koldioxidutsläpp.

Zhangjiakou, med ca 4 miljoner invånare, ligger i en region med mycket bra solinstrålning och 
många stora industribyggnader, vilket ger mycket god lönsamhet för investeringar i 
solenergianläggningar. För Advanced Soltech innebär utbyggnaden i Zhangjiakou minskad 
ekonomisk risk i verksamheten genom ytterligare geografisk diversifiering.

Avtalet är ett stort steg mot Advanced Soltechs mål att nå 1000 MW i installerad 
solenergikapacitet och visar även på de mycket goda relationer ASAB har med kinesiska 
myndigheter i regionen.

VD, Max Metelius i en kommentar:

”Detta är ett fantastiskt avtal för Advanced Soltech som visar på vår förmåga att skapa goda 
affärsmöjligheter. Vi är även stolta över att kunna bidra med en mycket stor miljönytta både 
globalt och lokalt. En krona investerad i solenergi i Kina har över 50 gånger så stor klimatnytta vid 
jämförelse med om samma krona investeras i Sverige. Skälet till detta är att den kinesiska 
energimixen till stor del består av kolkraft. I Kina gör gröna investeringar verklig nytta”.
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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

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).
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