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Soltech förvärvar 90,1 procent av 
Wettergrens Tak

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 30 aug 
förvärvat 90,1 procent av aktierna i Wettergrens 
Tak & Plåtslageri AB (Wettergrens) med tillträde 
den 2 september 2021. Bolaget omsätter ca 30 MSEK 
och har ett 20-tal anställda med säte i Nyköping. 
Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med 
nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och 
elteknikbranscherna. Förvärvade bolag skapar tillsammans synergieffekter och bygger 
en stark koncern med gränsöverskridande kompetens. Förvärvet av takbolaget 
Wettergrens är Soltechs 17:e företagsköp sedan förvärvsstrategin inleddes 2019. Ett 
förvärv som stärker koncernens redan starka position inom tak ytterligare och strategin 
att transformera traditionella företag inom tak-, fasad- och elteknik så att de även säljer 
solenergi.

– Det här förvärvet ligger helt i linje med vår förvärvsstrategi. Wettergrens är en mycket 
välrenommerad takentreprenör med stark lokal anknytning i Södermanland, vilket bidrar 
till Soltechs växande närvaro i Mälardalsregionen. Vi får nu in ytterligare ca 20 
kompetenta medarbetare till koncernen som kommer vara delaktiga i att addera 
solcellsinstallationer i allt fler av bolagets entreprenader, säger Stefan Ölander, vd på 
Soltech Energy.

Ett bolag med gedigen branscherfarenhet
Wettergrens har varit verksamma i branschen i 70 år. Bolaget är en helhetsleverantör 
som behärskar allt inom tak och arbetar med privatpersoner, regioner, kommuner, 
industrier, byggföretag och övriga näringslivet. Södermanland, Södertälje och Stockholm 
är Wettergrens huvudområden, men tack vare bolagets rullande takteam levereras varje 
år flera större arbeten även i andra delar av landet.

– För mig och hela teamet på Wettergrens är det oerhört inspirerande att nu ingå i 
Soltech. Vi kommer fortsätta att växa och utveckla vår redan starka verksamhet 
samtidigt som vi ska befästa en position som ett av Mellansveriges ledande takföretag 
när det gäller solcellsinstallationer, säger Frank Fredriksson, vd på Wettergrens.



Pressmeddelande
30 augusti 2021 10:30:00 CEST

  Soltech Energy Sweden Tegnérgatan 1 SE-111 40 Stockholm

För mer information kontakta:

Stefan Ölander, VD Soltech Energy. Tel: 070 739 80 00 eller mail: stefan.
olander@soltechenergy.com eller Frank Fredriksson, VD Wettergrens. Tel: 073 079 53 39 
eller mail: frank.fredriksson@wettergrenstak.se

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,  Ljungs Sedum,  Provektor, Rams El, Takbyrån och Wettergrens Tak. 
Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under 
kortnamnet SOLT och har cirka 67 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik 
Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: . För mer certifiedadviser@penser.se
information se: www.soltechenergy.com
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