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Soltechgruppen hade 176,6 MW
installerad kapacitet solenergi i
Kina vid utgången av 2020
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina har under
2020 installerat 37,6 Megawatt (MW) takbaserade
solenergianläggningar och hade vid utgången av
året 176,6 MW installerad kapacitet.
Anläggningarna kommer att producera ca 180 GWh
årligen och kan som jämförelse försörja ca 18 000
svenska normalvillor med el. Vid utgången av 2020
hade bolaget även 38 MW i tecknade order inklusive
projekt motsvarande 2,6 MW under utveckling.
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
Det har varit ett utmanande år som inleddes med stor osäkerhet på grund
COVID19, vilket till viss del försvårade försäljningsarbetet, men främst
begränsade tillgången på kapital med såväl inställd obligationsemission i januari
/februari 2020 som efterföljande uppskjuten notering av bolagets aktier. Detta har
begränsat tillväxten under året, relativt plan. Vi är detta till trots mycket nöjda
med att kunna prestera en god tillväxt under dessa förutsättningar och har
återigen fått bekräftat att vi har ett attraktivt erbjudande och en stabil
affärsmodell.
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
år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten
till elnätet år 2024.
ASAB ägs till 50,82 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 48,82% av Soltechs
kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samt till 0,36% av ett flertal
preferensaktieägare.
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För mer information kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.
metelius@advancedsoltech.com eller Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB
(publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com
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 och Ljungs Sedum.
Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under
kortnamnet SOLT och har cirka 41 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik
Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se . För mer
information se: www.soltechenergy.com
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