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Sun4Energy Group AB har slutfört förvärvet av 
Atum Energi AB

Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” eller ”Bolaget”) har idag, den 1 april 2022, slutfört 
förvärvet av Atum Energi AB. Tillträdet ägde rum i enlighet med det avtal Sun4Energy tecknat 
om förvärvet av Atum Energi AB som offentliggjordes den 21 mars 2022.

Atum Energi verkar som installatör av solceller med säte i Helsingborg och förvärvet bedöms av 
styrelsen ske på fördelaktiga villkor och är ytterligare ett steg i förvärvsstrategin som tar 
Sun4Energy närmare att kunna erbjuda sina produkter och tjänster i hela Sverige och bli en 
lönsam koncern. Bolaget ser synergieffekter i såväl operativa samordningsvinster som 
marknadssynergier med redan befintlig verksamhet. Förvärvet innebär att koncernen stärker sin 
närvaro i Skåne med omnejd inom installationer av solenergi och elbilsladdning.

I enlighet med villkoren för förvärvet som offentliggjordes den 21 mars 2022 består köpeskillingen 
dels av 291 413 vederlagsaktier i Sun4Energy motsvarande cirka 5 230 000 kronor till en 
teckningskurs om 17,93 kronor per aktie, dels en kontantdel uppgående till cirka 2 240 000 kronor. 
Genom nyemission av vederlagsaktier ökar Bolagets aktiekapital med 46 626,08 kronor.

Efter förvärvet och nyemission av vederlagsaktier uppgår antalet aktier i Sun4Energy till 4 832 275, 
med beaktande av den riktade nyemissionen som genomfördes den 21 mars 2022.

Denna information är sådan information som Sun4Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-04-01 15:30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leijon, verkställande direktör
 
Mobil:   +46(0)70-522 60 01
Arbete: +46(0)10-500 81 01
E-post: leijon@sun4energy.se

mailto:leijon@sun4energy.se
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Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, 
bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment 
såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning till största del med interna resurser. 
Målet är att bidra med lösningar till kunden som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria 
energilösningar. Sun4Energy finns representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i 
stora delar av Sverige med kontor i Stockholm, Örebro, Strömstad, Motala, Arvika och Kramfors. 
Koncernen har egna certifierade projektörer, elektriker och installatörer.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Sun4Energys hemsida www.sun4energy.se.
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