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SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL)

Nu har vi spetskompetens inom elbilsladdningsprojekt för både 
företag och privatpersoner. Vi välkomnar vårt första renodlade 

elbilsladdningsbolag E-Mobility till Soltech-familjen.



DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA I KORTHET

TREDJE KVARTALET I KORTHET
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Koncernens intäkter under kvartalet uppgick till 482,5 
(267,2) MSEK, en ökning med 81 %. Justerat för Ad-
vanced Soltech* uppgick koncernens intäkter till 482,5 
(220,1) MSEK, en ökning med 119 %.

Koncernens organiska tillväxt uppgick till 44 % (39 %)  
och drivits av stor efterfrågan på solenergilösningar. 
 
Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -55,3 (29,3) MSEK. Justerat för Advanced Soltech* 
uppgick koncernens EBITDA till -59,9 (-6,9) MSEK. 
EBITDA har påverkats positivt av resultat från andelar 
i intresseföretag med 4,6 MSEK. EBITDA har påverkats 
negativt av resultateffekter från Neabgruppen om -44,5  
MSEK och utöver detta även påverkats av rådande 
komponentsbrist samt prisökningar på byggkomponenter. 
Prisökningarna påverkar framför allt koncernens fast-
prisprojekt som avtalades före prishöjningarna. Kon-
cernen har under kvartalet även investerat i både nya 
förvärv och befintliga dotterbolag vilket fortsatt drivit 
ökade kostnader. 
 
Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -84,8 (4,6) 
MSEK. Justerat för Advanced Soltech* uppgick EBIT till 
-89,4 (-18,2) MSEK. EBIT har, utöver ovan nämnda effek-
ter på EBITDA, påverkats av ökade avskrivningar till följd 
av förvärv. 
 
Periodens resultat efter skatt uppgick till -91,1 (-10,6) 
MSEK.  
 
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till -33,3 (-116,9) MSEK och har påverkats av 
satsningar i befintlig verksamhet och ökade lagernivåer 
för att säkra leveranser till befintliga projekt.  
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Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till 98,6 
(399,6) MSEK. I likhet med föregående år så har kassa-
flödet påverkats av genomförd nyemission i kvartalet 
om 186 MSEK (84 MSEK har tillförts efter rapportperio-
dens utgång). 
 
Resultat per aktie uppgick till -0,90 (-0,19). 
 
Neabgruppen har under kvartalet bidragit med totala 
intäkter om -4,7 MSEK och EBIT om -33,5 MSEK. Utöver 
detta har den beslutade konkursen lett till engångskost-
nader om -11 MSEK vilket inneburit att den totala resul-
tatpåverkan från Neabgruppen och relaterade kostnader 
uppgick till -44,5 MSEK i kvartalet. 
 
Kriget i Ukraina har en indirekt effekt på koncernens 
kostnader och prisutvecklingen på de komponenter som 
krävs för tillverkning av solcellsanläggningar, takanlägg-
ningar, elinstallationer samt fasader. Soltech har ingen 
försäljning till Ryssland eller Ukraina. 

Koncernens intäkter uppgick till 1 207 (674) MSEK, 
en ökning med 79 %. Justerat för Advanced Soltech 
uppgick intäkterna till 1 207 (554,3) MSEK, en ökning 
med 118 %. 

Koncernens organiska tillväxt uppgick till 39 % (42 %) 
och drivs primärt av stor efterfrågan på solenergi- 
lösningar. 
 
Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till -124 (50,3) MSEK. Justerat för Advanced 
Soltech* uppgick koncernens EBITDA till -131,2 (-38) 
MSEK. EBITDA har påverkats positivt av resultat från 

44 % ORGANISK TILLVÄXT

* Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) särnoterades på Nasdaq First North Growth Market den 29 oktober 2021 och avkonsoliderades därmed     
  från koncernen vilket påverkar jämförelsetalen för 2021.

Soltechs dotterbolag Fasadsystem har 
tecknat avtal med Berners bilhall i 

Östersund om en 160 kvm stor 
moccabrun solcellsfasad.

Foto:  SWECO ARCHITECTS// H.ALDEFELT
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RAPPORTPERIODEN
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andelar i intresseföretag med 7,2 MSEK. EBITDA har 
påverkats negativt av resultateffekter från Neabgrup-
pen om -71,6 MSEK och har utöver detta även påver-
kats negativt av de tidigare nämnda prisökningarna 
på komponenter. Koncernen har under året fortsatt 
investera i både nya förvärv och befintliga dotterbolag 
vilket driver ökade kostnader. 
 
Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -192,6 
(-15,6) MSEK. Justerat för Advanced Soltech* upp-
gick EBIT till -199,8 (-67,1) MSEK och har, utöver ovan 
nämnda effekter på EBITDA, påverkats av ökade 
avskrivningar på goodwill till följd av förvärv. 
 
Periodens resultat efter skatt uppgick till -202,4 
(-60,6) MSEK.  
 
Periodens kassaflöde från den löpande verksam-
heten uppgick till -146,5 (-72,7).  
 
Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till -87,5 
(272,3) MSEK.  
 
Resultat per aktie uppgick till -1,88 (-0,43). 
 
Neabgruppen har under 2022 bidragit med totala 
intäkter om 28,1 MSEK och EBIT om -60,6 MSEK. 
Utöver detta har den beslutade konkursen lett till 
engångskostnader om -11 MSEK vilket inneburit att 
den totala resultatpåverkan från Neabgruppen och 
relaterade kostnader uppgick till -71,6 MSEK.

Dotterbolaget Rams El har vunnit två nya affärer gäl-
lande elinstallationer för skolor i Göteborg. Ordervär-
det för de båda nya projekten uppgår till 21 MSEK. 

Dotterbolaget ESSA har fått ett uppdrag av fastig-
hetsbolaget Örebroporten Fastigheter AB om en 
fasadentreprenad på Stadsbyggnadshuset, där en del 
av fasaden utgörs av byggnadsintegrerade solceller. 
Hela fasaden väntas driftsättas under våren 2023 
och ordervärdet uppgår till ca 23,6 MSEK. 
 
Dotterbolaget Soltech Energy Solutions har skrivit 
avtal med det kommunala energibolaget Varberg 
Energi om en stor batteripark i Varberg som kommer 
att bidra till att stabilisera elnätet och optimera effek-
tuttaget. Den totala investeringen för batteriparken 
uppgår till uppemot 100 MSEK. 

Ett långsiktigt elhandelsavtal har slutits mellan det 
kommunala energibolaget Nybro Energi och Soltech 
Energy Solutions. Avtalet innebär PPA-lösningar 
(Power Purchase Agreements) för storskaliga sol-
cellsanläggningar. 

 

Förvärv:

Internationella förvärv: 
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Soltech förvärvade den 1 juli 100 % av aktierna i TG:s 
El i Finspång AB samt det helägda dotterbolaget 
Smart Solkraft. 
 
Soltech förvärvade den 1 september 80 % av aktierna 
i Kalema E-Mobility AB (E-Mobility) med tillträde 
samma dag. Förvärvet är Soltechs första renodlade 
elbilsladdningsbolag med spetskompetens inom 
elbilsladdningsprojekt för företag och privatpersoner 
men även inom solenergitjänster.  
 
Soltech förvärvade den 21 september 100 % av akti-
erna i Takab i Jönköping AB (TAKAB) med tillträde 
den 3 oktober. TAKAB har cirka 30 anställda som 
utgår från bolagets säte i Jönköping. 

Soltech förvärvade den 22 juni 65 % av aktierna i det 
spanska solenergibolaget Sud Energies Renovables 
SL med tillträde 5 juli. Detta etablerar koncernen på 
den kraftigt växande spanska solenergimarknaden. 
Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med 
nyemitterade Soltechaktier.

Styrelsen i Soltech Energy AB (publ) beslutade med 
stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att ge-
nomföra en nyemission om cirka 228 MSEK med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare samt möjlig 
övertilldelning. Företrädesemissionen övertecknades 
och bolaget tillfördes ca 270 MSEK före emissions-
kostnader.

Den 14 oktober ansökte Neabgruppen om konkurs. 
Vid förvärvet var Neabgruppen ett tydligt turn-around-
case som Soltech arbetat aktivt med att vända. Den 
samlade bedömningen till grund för beslutet är att 
Neabgruppen kommer vara på ekonomiskt obestånd 
under en lång tid framöver och att det inte bedöms 
finnas förutsättningar att bedriva verksamheten 
vidare. Konkursförvaltare utsågs den 14 oktober och 
från detta datum har Soltech ej det bestämmande 
inflytandet över bolaget längre. Detta innebär att 
Neabgruppen från och med detta datum ej kommer 
konsolideras och därmed inte ha någon finansiell 
påverkan från 2023 och framåt. 

Neabgruppen har i kvartal 3 bidragit med omsättning 
om -4,7 MSEK och EBIT om -33,5 MSEK och för årets 
första nio månader med omsättning 28,1 MSEK och 
EBIT -71,6 MSEK. I detta ingår även omstrukture-
ringskostnader till följd av konkursen om 11 MSEK. 

Övrigt:

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
TREDJE KVARTALET

Väsentliga händelser i dotterbolag:
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UTVALDA NYCKELTAL*

KONCERNEN MODERBOLAGET

Kv3 2022 Kv3 2021 220101
220930

210101
210930

210101
211231 Kv3 2022 Kv3 2021 220101

220930
210101
210930

210101
211231

1. Rörelseintäkter KSEK  482 504  267 248  1 206 953  674 018  1 239 829  7 860  4 660  23 159  10 834  16 106 

2. Försäljningsutveckling** 81 % 110 % 79 % 101 % 148 % 69% 351 % 114 % 126 % 105 %

3. Bruttovinstmarginal 25 % 48 % 30 % 49 % 60 % 100% 109 % 100 % 92 % 94 %

4. Rörelseresultat (EBIT), KSEK -84 779  4 550 -192 592 -15 552  150 715 -18 684 -6 195 -36 045 -21 082 -38 917 

5. Rörelseresultat 
(EBITDA), KSEK -55 328  29 310 -124 039  50 291  317 577 -18 642 -6 193 -35 977 -21 074 -38 905 

Kapitalstruktur

6. Soliditet 48 % 41 % 48 % 41 % 63 % 77 % 86 % 77 % 86 % 80 %

Data per aktie

7. Utestående antal aktier  103 785 041  94 536 561  103 785 041  94 536 561  94 581 000  103 785 041  94 536 561  103 785 041  94 536 561  94 581 000 

8. Genomsnittligt antal aktier  102 375 007  83 444 751  98 883 555  76 802 850  80 358 480  102 375 007  83 444 751  98 883 555  76 802 850  80 358 480 

9. Antal aktier efter utspädning1  103 785 041  94 536 561  103 785 041  94 536 561  94 581 000  103 785 041  94 536 561  103 785 041  94 536 561  94 581 000 

10. Resultat per aktie, SEK -0,90 -0,19 -1,88 -0,43 0,86 -0,67 -0,11 -0,88 -0,29 -1,41

11. Resultat per aktie efter 
utspädning -0,90 -0,19 -1,88 -0,43 0,86 -0,67 -0,11 -0,88 -0,29 -1,41

12. Utdelning per aktie  -  -  -  -  - - - - - -

13. Eget kapital per aktie  11,10  8,10  11,10  8,10  9,92  11,13  9,76  11,13  9,76  8,63 

14. Eget kapital per aktie 
efter utspädning1  11,10  8,10  11,10  8,10  9,92  11,13  9,76  11,13  9,76  8,63 

* Soltech Energy Sweden AB:s dotterbolag Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) särnoterades på Nasdaq First North Growth Market den 29 oktober    
  2021 och avkonsoliderades därmed från koncernen. Jämförelsetalen är ej omräknade med hänsyn till detta.
 
** Försäljningsutveckling exklusive ASAB 119 % i kvartal tre, 118 % för de första nio månaderna.

Soltech har under de senaste 12 månaderna arbe-
tat aktivt för att vända den finansiella situationen i 
Neabgruppen både via tillskott och via tillsättande 
av personella resurser. Till följd av avkonsolidering-
en kommer Soltech under fjärde kvartalet få en ej 
kassaflödespåverkande rörelseintäkt om preliminärt 
beräknade 49 MSEK. Soltech förväntar sig inga 
ytterligare effekter eller kostnader från Neabgruppen 
kommande kvartal. 
 
Dotterbolaget Soltech Energy Solutions har skrivit avtal 
om en takplacerad solcellsanläggning som kommer 
att mäta cirka 9 400 kvadratmeter och bestå av 3 624 
solpaneler. Färdigställd kommer solcellerna att ha en 

installerad effekt om 1 975 kWp och kommer att stå 
för en elproduktion som täcker 30 % av fastighetens 
elbehov. Solcellsanläggningen väntas driftsättas våren 
2023. 
 
Soltech Energy Sweden AB har den 28 oktober 
förvärvat 20 % av aktierna i dotterbolaget Takrekond 
i Småland AB med tillträde samma dag. Soltech 
Energy äger nu 100 % av bolaget och förvärvet av de 
resterande aktierna i bolaget är ett led i arbetet att 
fortsätta att stärka Takrekonds transformation mot 
att bli ett soltakbolag.

▪

▪
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VD HAR ORDET
Soltechs tredje kvartal 2022 uppvisar en 
imponerande organisk tillväxt om hela 44 
procent vilket jag är mycket stolt över. Vi 
förvärvar inte bara bolag, de utvecklas 
och växer inom Soltechfamiljen. Vi når 
482,5 MSEK i intäkter vilket motsvarar 
119 procent i tillväxt justerat för Advanced 
Soltech. Vi har dock fortfarande negativa 
siffror vad gäller resultat vilket är något 
som vi har stort fokus på att vända. 

FASTPRISPROJEKT PÅVERKAR  
RESULTATET
Under kvartalet slog inflationen till med full kraft med 
stora prisökningar på insatsvaror som följd. Många 
av våra operativa företag hamnade i en situation där 
prisökningar inte alltid gick att förmedla vidare ut till 
kund vilket ledde till försämrad lönsamhet i våra projekt, 
i vissa fall även förlustprojekt. Dessa fastprisprojekt 
försvinner nu successivt ur orderböckerna och vi har 
förändrat processer och tillsatt resurser för att bli bättre 
på att hantera liknande situationer framöver.

FOKUS PÅ LÖNSAMHET LEDDE TILL 
TUFFA BESLUT 
Hela Soltech vrider nu om till att fokusera mer och mer 
mot lönsamhet och det ledde till att vi den 14 oktober 
tog beslutet att lägga ned Neabgruppen. När vi gjorde 
förvärvet i oktober 2021 visste vi att det var ett tufft 
turn-around-case och köpeskillingen var därför i princip 
obefintlig. Tyvärr gick bolaget inte att rädda och beslutet 
blev till sist att inte skjuta till mer pengar. Framåt har detta 
bolag ingen resultatpåverkan på koncernen. Soltech har 
inte förvärvat några andra turn-around-case tidigare och 
kommer inte göra så framåt heller. 

SOLENERGIPROJEKT TÄCKER UPP FÖR 
NEDGÅNG I KONJUNKTUREN
Det är ingen hemlighet att både räntan och inflationen gått 
upp kraftigt i höst samtidigt som nybyggande är på väg ner 
och detta kan självklart påverka våra bolag inom tak, eltek-
nik och fasad. Det positiva med vår breda tjänsteportfölj är 
att våra bolag inom t.ex. tak nu även kan sälja solenergi till 
sina kunder. Vi får fler och fler bevis på att det är en mycket 
bra idé att förvärva kompetens och affärsmöjligheter 
genom traditionella bolag och nu även att solenergin 

inte bara är ett tillskott i deras affärsverksamhet, men 
även en ersättning då deras traditionella affär kanske 
saktar in en del.

SYNERGIEFFEKTER SKA SKÖRDAS
Soltech är inget förhoppningsbolag med låga eller 
obefintliga intäkter. Vi går snart över 2 MDR i intäkter 
och det finns stora möjligheter för oss att få till ökad 
lönsamhet via synergieffekter ur denna stora intäkts-
massa. Inte minst inköpssynergier mellan bolagen 
kommer vara ett ännu större fokus framöver.

SOLENERGI OCH SOLTECH ÄR EN STOR 
DEL AV FRAMTIDEN 
Idag den 18 november avslutas COP27 i Egypten. 
Larmrapporterna om tillståndet i världen vad gäller klimat-
krisen har avlöst varandra och världens länder kommer 
förhoppningsvis med en konkret åtgärdslista idag. Men 
en sak är säker, solenergi är en stor del av framtiden och 
Soltech har positionerat sig rätt för att ta en god del av 
marknaden i Sverige, Nederländerna och Spanien. 

Välkommen att följa med på vår resa,

Stefan Ölander
Verkställande Direktör
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SOLTECHS VERKSAMHET
Soltech Energy har sitt ursprung i en innovation 
som föddes på Kungliga Tekniska Högskolan 
i början av 2000-talet. Sedan dess har bolaget 
utvecklat, sålt och installerat solenergilösning-
ar för fastighetsägare, markägare, privatperso-
ner, lantbruk och samhällsutvecklingsprojekt. 
2019 beslutade Soltech om en ny strategi och 
påbörjade en förvärvs- och tillväxtresa för att 
öka takten mot den gröna omställningen. 

Soltech är en helhetsleverantör med marknadsledande 
kompetens inom solteknologi och gröna energilösning-
ar. Koncernens övergripande mål är att integrera solen i 
vardagen och vi verkar för att bidra till den gröna om-
ställningen samtidigt som vi skapar värde för våra cirka 
76 000 aktieägare. 
 
Våra bolag utvecklar, säljer, installerar och optimerar 
solenergilösningar men även ladd-, och smarta lagrings-
lösningar samt tjänster inom elteknik, takläggning och 
fasadentreprenad. 
 
Genom att ta ansvar för hela värdekedjan, från innovation 
och utveckling till installation och service, kan alla typer av 
fastigheter förvandlas till effektiva energiproducenter med 
vår hjälp. Många kunder efterfrågar också storskaliga  

utanpåliggande solenergilösningar för tak, inte minst 
inom den kommersiella sektorn, och därför designar vi 
ofta storskaliga lösningar inom koncernens bolag. 
 
Vi står inför en stor energirevolution där den kraftigt 
ökade efterfrågan på el kommer att ställa nya krav. För 
att möta den ökade efterfrågan hjälper vi fastighetsä-
gare och markägare att både producera sin egen gröna 
el och använda den på bästa sätt. Ambitionen är därför 
att växa inom laddnings- och lagringslösningar samt 
smarta tekniska kombinationslösningar för att optimera 
fastigheters energianvändning. 

FÖRVÄRVSRESAN SOM FÖRÄNDRAR 
SAMHÄLLET 
Vi har en offensiv förvärvs- och tillväxtstrategi med 
förvärv av bolag inom sol-, tak-, elteknik- och fasadbran-
scherna dels nationellt, dels internationellt. 
 
Förvärvsstrategin skapar utöver nya affärsmöjligheter 
även positiva synergieffekter för befintliga dotterbolag, 
våra kunder och aktieägare samt inte minst för klimatet. 
Att vi förvärvar välmående bolag med stark lokal för-
ankring gör oss till en entreprenörsdriven koncern med 
gränsöverskridande kompetenser där alla behövs, bidrar 
och skapar värde.  

Parkeringshus i Mölnlycke Fabriker. Ca 1500 integrerade 
solceller som producerar energi för garagets belysning,
laddstolpar för elbilar samt utöver det också genererar 

förnybar energi ut på elnätet.
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Den 1 april tog Soltech steget och gjorde sitt första inter-
nationella förvärv av det nederländska solenergibolaget 
365 Energie Holding B.V. (365zon). 
 
Kort därefter, 22 juni, förvärvades det spanska solener-
gibolaget Sud Renovables SL (Sud Renovables). Detta 
etablerar koncernen på den växande europeiska solener-
gimarknaden. I dagsläget finns Soltech representerade 
med dotterbolag i Sverige, Nederländerna och Spanien. 
Genom att vi transformerar bolag i traditionella bran-
scher blir vi också en samhällsförändrare. Vi omvandlar 
bolagen till framtidsbolag med solenergin som platt-
form. Genom att addera solenergi till de förvärvade 
bolagens produktutbud framtidssäkras verksamheten 
och möter kundernas förändrade efterfrågan och behov 
av solenergilösningar. 
 
Soltech har genom bolagsförvärv välkomnat många 
engagerade entreprenörer och deras medarbetare som 
med sina olika kärnkompetenser öppnar nya dörrar för 
varandra. Våra olika kompetenser gör att vi gemensamt 
kan erbjuda marknaden helhetslösningar och det är inte 
sällan flera av våra dotterbolag samarbetar i projekt. 
För att fortsätta växa pågår arbetet med att identifiera 
ytterligare bolag, samtidigt som vi växer organiskt och 
investerar i befintliga bolag. Allt för att bygga en stark 
solenergikoncern som gör skillnad och integrerar solen i 
fler människors vardag. 

SOLTECHS SEGMENT 
Soltech delar in sin verksamhet i fyra olika segment 
baserat på tjänsteutförande. Segmenten är sol, fasad, 
tak och elteknik.
 
Solbolag 
I Soltechkoncernen ingår solbolagen 365zon, Measol, 
Soldags, Soltech Energy Solutions och SUD Renova-
bles. Bolagen levererar solenergilösningar och bedriver 
verksamheter inom projektering och installationer av 
solcellsanläggningar, ladd, batteri samt andra energiopti-
merande tjänster.  
 
Solfasadbolag 
Fasadsystem och Essa Glas & Aluminium är koncernens 
två solfasadbolag. Bolagen utför exteriöra och interiöra 
glas- och aluminiumfasader samt utvecklar solenergilös-
ningar för integrerade solceller.  
 
Solelteknikbolag 
Koncernens solelteknikbolag består av Provektor, Rams 
El, TG:s El i Finspång och E-Mobility. Elbolagen levererar 
helhetslösningar inom elinstallation och automation 
samt solenergilösningar med styrning och lagring, allt 
för att främja smart energianvändning.  
 
Soltakbolag 
Soltechkoncernen består även av elva takbolag: NP 
Gruppen, Takorama, Din Takläggare i Värmland, Takre-
kond i Småland och Kalmar, Annelunds Tak och Ljungs 
Sedum Entreprenad, Takbyrån i Alingsås, Wettergrens 
Tak och Plåtslageri, Tak & Bygg i Falun, Falu Plåtslageri, 
samt Takab i Jönköping. Takbolagen arbetar med alla 
typer av tak och kan i och med Soltech-transformationen 
också integrera solenergi i sina taklösningar. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT
KONCERNEN
INTÄKTER OCH RESULTAT

Juli - september 2022
Koncernens intäkter ökade till 482,5 MSEK jämfört med 
267,2 MSEK samma period föregående år. Intäktsök-
ningen uppgår till 81 %. 
 
Under tredje kvartalet genomfördes förvärv av TG:s EL 
i Finspång, Smart Solkraft, E-Mobility och SUD Renova-
bles, som tillsammans under kvartalet har bidragit med 
35,1 MSEK i intäkter till koncernen.   
 
Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgår 
till -55,3 (29,3) MSEK. Resultatet drivs delvis av ökade per-
sonalkostnader och investeringar som hör samman med 
den kraftiga expansionen och arbetet med att vidare- 
utveckla koncernen. EBITDA har påverkats negativt av 
resultateffekter från Neabgruppen om -44,5 MSEK och 
har utöver detta även påverkats av komponentsbrist och 
prisökningar på komponenter som påverkar framför allt de 
fastprisprojekt som togs innan prisnivåerna började stiga. 
 
EBITDA har påverkats positivt av resultat från andelar i 
intresseföretag med 4,6 MSEK.  
 
Soltech Energy Sweden AB:s tidigare dotterbolag Advan-
ced Soltech särnoterades på Nasdaq First North Growth 
Market den 29 oktober 2021, och avkonsoliderades 
därmed från koncernen. Justerat för Advanced Soltech 
uppgick koncernens intäkter till 482,5 (220,1) MSEK 
(en ökning med 119 %), koncernens EBITDA uppgick till 
-59,9 (-6,9) MSEK och EBIT -89,4 (-18,2) MSEK. Soltechs 
innehav om ca 29 % i Advanced Soltech är upptagna 
som andelar i intresseföretag om 342 MSEK per den 30 
september 2022. Per den 30 september 2022 uppgick 
värdet till 18,52 kr/aktie och med en viktad volymkurs 
om 19,19 kr/aktie under kvartalet blev marknadens vär-
dering för kapitalandelen motsvarande 218 MSEK.   

Till följd av komponentbrist och prisökningar samt fastpri-
savtal har beräknad omsättning och lönsamhet i det ne-
derländska dotterbolaget, 365zon, reviderats ner. Omsätt-
ningen beräknas för 2022 landa i linje med 2021 om ca 250 
MSEK och med lägre lönsamhet än beräknat. Detta innebär 
en revidering av den beräknade prognosen för 2022.
 
Soltech fortsätter att investera i både befintliga dotter-
bolag och nya förvärv vilket leder till både ökade avskriv-
ningar på goodwill och rörelsekostnader. Investeringar 
och sammanslagningar ingår som en del av förvärvs-
strategin. Arbetet fortgår med att ställa om förvärvade 

bolag från traditionella el-, fasad- och takbolag till sol- 
bolag och samtidigt bygga för fortsatt tillväxt. 
 
Skatt och uppskjuten skatt har påverkat periodens 
resultat med -4,6 (–4,4) MSEK och resultatet efter skatt 
uppgår i perioden till -91,1 (-10,6) MSEK.

Januari - september 2022
Koncernens intäkter ökade under första nio månaderna till 
1 207 MSEK jämfört med 674 MSEK samma period föregå-
ende år. Omsättningstillväxten uppgår till 79 %.  
 
Strax före årsskiftet samt under de första nio månaderna 
har nio förvärv tillträtts som har bidragit med 325,8 MSEK i 
omsättning under perioden. 
 
Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -124 MSEK jämfört med 50,3 MSEK motsvarande period 
föregående år. EBITDA har påverkats negativ av resultat- 
effekter från Neabgruppen om 71,6 MSEK. Det lägre 
resultatet drivs främst av ökade personalkostnader och 
investeringar som hör samman med den kraftiga expansio-
nen och arbetet med att vidareutveckla koncernen. EBITDA 
har även påverkats av prisökningar på komponenter samt 
fortsatta investeringar och satsningar i både förvärv och 
befintliga dotterbolag vilket driver ökade personal- och 
varukostnader samt av särnotering av Advanced Soltech.

EBITDA har påverkats positivt av resultat från andelar i 
intresseföretag med 7,2 MSEK.  
 
Soltech Energy Sweden AB:s tidigare dotterbolag Advan-
ced Soltech särnoterades på Nasdaq First North Growth 
Market den 29 oktober 2021, och avkonsoliderades 
därmed från koncernen. Koncernens intäkter, justerat för 
Advanced Soltech, uppgick till 1 207 (554,3) MSEK, en 
ökning med 118 %. Koncernens EBITDA uppgick till -131,2 
(-38) MSEK och EBIT -199,8 (-15,6) MSEK. 
 
Skatt och uppskjuten skatt har påverkat resultatet med -3,6 
(-5,8) MSEK och resultatet efter skatt uppgår i perioden till 
-202,4 (-60,6) MSEK. 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL  
STÄLLNING
Juli - september 2022
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 
30 september 2022 till 248,6 (494,8) MSEK.  
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Räntebärande skulder, uppgick per vid utgången av 
tredje kvartalet till 234,2 (1 047,2) MSEK. Minskningen 
förklaras av särnoteringen av Advanced Soltech.

Periodens kassaflöde uppgår till 98,6 (399,6) MSEK. 
Kassaflödet har påverkats kraftigt av genomförd företrä-
desemission under september månad med 186 MSEK 
vilket givit förutsättningar att fortsätt satsa på tillväxt. 
 
Koncernens soliditet uppgick per kvartal tre till 48 % (41 %). 

Januari - september 2022
Kassaflödet för de nio första månaderna uppgick till 
-87,5 (272,3). Kassaflödet har påverkats positivt av  
genomförd företrädesemission både 2021 och 2022.

Finansiella poster
Finansiella poster utgörs av valutaeffekter, ränteintäkter 
och räntekostnader. För vidare information, se not 1. 

INVESTERINGAR

Juli - september 2022 
Förvärv i Sverige

Soltech förvärvade den 1 juli 100 % av aktierna i TG:s 
El i Finspång AB samt det helägda dotterbolaget Smart 
Solkraft i Sverige AB. Förvärvet finansieras helt ur egen 
kassa och med nyemitterade Soltech-aktier. 
 
Soltech förvärvade den 1 september 80 % av aktierna i 
Kalema E-Mobility AB med tillträde samma dag. Förvär-
vet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade 
Soltech-aktier. 
 
Soltech förvärvade den 21 september 100 % av aktierna 
i Takab i Jönköping AB (Takab) med tillträde den 3 ok-
tober. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med 
nyemitterade Soltech-aktier.  

Internationella förvärv

Den 22 juni förvärvades 65 % av aktierna i det spanska 
solenergibolaget Sud Energies Renovables SL med till-
träde 5 juli. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och 
med nyemitterade Soltech-aktier.  

Januari - september 2022 
Förvärv i Sverige 

Den 20 december 2021 förvärvades 70 % av aktierna 
Falu Plåtslageri AB och Tak och Bygg i Falun AB, med 
tillträde 5 januari.  
 
Den 21 mars förvärvades de resterande 30 % av aktierna 
i dotterbolaget Fasadsystem i Stenkullen AB som efter 
förvärvet är ett helägt dotterbolag.  

Den 31 mars förvärvades även de resterande 40 % 
av aktierna i dotterbolaget Din Takläggare i Värmland 
Dalsland AB som därmed blir ett helägt dotterbolag. 
Samtidigt gjorde koncernen sitt första tilläggsförvärv 
enligt nedan. 
 
Soltech förvärvade den 1 juli 100 % av aktierna i TG:s 
El i Finspång AB samt det helägda dotterbolaget Smart 
Solkraft. 

Tilläggsförvärv
 
Den 1 april tillträdde Soltech, via det helägda dotterbola-
get Din Takläggare i Värmland-Dalsland AB, 100 % av akti-
erna i solcellenergibolaget Solexperterna Värmland AB.
 
Den 18 maj förvärvades 100 % av aktierna i elbolaget 
Trönninge Elektriska AB. Det förvärvade bolaget blir en 
del av det helägda dotterbolaget Provektor Sweden AB.

Internationella förvärv
 
Den 1 april förvärvades 53,3 procent av aktierna i det 
nederländska solenergibolaget 365 Energie Holding B.V. 
(365zon) med säte i Eindhoven, Nederländerna. 
 
Den 22 juni förvärvades 65 % av aktierna i det spanska 
solenergibolaget Sud Energies Renovables SL med 
tillträde 5 juli. 

PERSONAL
Juli - september 2022
Personalkostnaderna i det tredje kvartalet uppgick till 
-121,5 (-66,4) MSEK. Ökningen är primärt en följd av de 
företagsförvärv som har genomförts men även ett resultat 
av investeringar i befintlig verksamhet. 

Januari - september 2022
Personalkostnaderna de nio första månaderna uppgick 
till -351,3 (-186) MSEK.

FRAMTIDSUTSIKTER

Solenergimarknaden växer kraftigt och allt fler företag, 
fastighetsägare, offentlig sektor och privatpersoner 
investerar i solenergi. Soltech är en helhetsleverantör 
för alla typer av solenergianläggningar, tekniska energi-
lösningar och är också starka på byggnadsintegrerade 
lösningar för tak och fasad.  
 
Från och med den 1 januari 2022, har regeringen beslu-
tat att utvidga undantagen i ellagen för så kallad nätkon-
cession. Till följd av detta ska det bli lättare att dela el 
mellan byggnader i lokala nät. Detta innebär att man kan 
dela el mellan byggnader på egen fastighet eller andra 
närliggande. Mikroproducenter tillåts göra gemensam-
ma solcellslösningar/investeringar där de kan dela elnät 
och har därmed möjligheten att optimera användandet 
och dela på investeringen. 
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Det politiska intresset och det allmänna stödet för sole-
nergi fortsätter att öka. EU-kommissionen har föreslagit 
större satsningar än någonsin på gröna investeringar. 
Den 18 maj 2022 presenterade EU-kommissionen ett 
meddelande om REPowerEU-planen, med förslag på 
åtgärder i syfte att fasa ut EU:s beroende av energiim-
port från Ryssland så fort som möjligt. Kommissionen 
föreslår bland annat att målet för andelen förnybar 
energi i EU till 2030 höjs från kommissionens nuvarande 
förslag om 40 procent till 45 procent och föreslår vidare 
krav på installation av solenergianläggningar på vissa 
byggnader. Delar av REPowerEU-planen kommer troligen 
att förhandlas under Sveriges ordförandeskap i EU:s 
ministerråd den 1 januari till och med den 30 juni 2023. 
 
I en expansiv marknad som solenergi sker det hela tiden 
förändringar när branschen genomgår nyetableringar, 
förvärv, fusioner och konkurser. Konkurrensen om nyck-
elkompetens hårdnar samtidigt som vi ser högre infla-
tion och stigande räntor. Soltech är aktiva på marknaden 
och har möjlighet att agera snabbt för att ta vara på den 
kompetens och de affärsmöjligheter som uppstår, delvis 
genom att utnyttja vår ekonomiska styrka och våra korta 
beslutsvägar. Framtidsutsikterna för expansion bedöms 
fortsatt som mycket goda.

MODERBOLAGET
Moderbolagets verksamhet består främst av förvärvsak-
tiviteter samt att stötta dotterbolagen inom marknad 
och kommunikation, affärsutveckling, innovation, ekono-
mi, IT samt hållbarhet och HR.

Juli - september 2022
Moderbolagets intäkter under det tredje kvartalet upp-
gick till 7,9 (4,7) MSEK. 
 
Moderbolagets rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 
-18,7 (-6,2) MSEK under det tredje kvartalet och EBIT 
uppgick till -69,6 (-5,4) MSEK. 

Januari - september 2022
Moderbolagets intäkter för de första nio månaderna 
uppgick till 23,2 (10,8) MSEK. 
 
Moderbolagets rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 
-36 (-21,1) MSEK för de första nio månaderna och EBIT 
uppgick till - 91,6 (-17,7).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Inga väsentliga närståendetransaktioner, utöver normala 
affärstransaktioner, har skett i koncernen eller i moder-
bolaget under året.

AKTIEN
Antalet aktieägare i Soltech Energy Sweden AB (publ) 
uppgår till ca. 76 000. Aktien handlas på Nasdaq First 
North Growth Market under kortnamn SOLT (ISIN kod 
SE0005392537). Antalet aktier uppgick till 103 785 041 
per den 30 september 2022.

REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGS- 
PRINCIPER
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten har upprät-
tats i enlighet med 9 kapitlet årsredovisningslagen. Bolag 
där Soltech innehar majoriteten av rösterna på bolags-
stämma klassificeras som dotterföretag och konsolideras 
i koncernredovisningen. 

NYCKELTAL
I Soltechs finansiella rapporter ingår både finansiella 
nyckeltal som specificeras i gällande regler för finansiell 
rapportering, alternativa nyckeltal enligt ESMA:s defi-
nition och andra nyckeltal relaterade till verksamheten. 
De alternativa nyckeltalen betraktas som relevant för en 
investerare som bättre vill förstå bolagets resultat och 
finansiella ställning. 

VÄSENTLIGA RISKER I SAMMANDRAG
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett 
risktagande och verksamheten i Soltech Energy Sweden 
AB (publ) utgör därvid inget undantag. Vid en bedömning 
av Bolaget är det av vikt att beakta ett antal riskfaktorer 
av vilka ett urval presenteras nedan i starkt sammandrag.

Affärsrisker
Affärsrisker förekommer i alla företag, risker som t.ex 
lägre intresse för Bolagets produkter, marknaden visar 
sig vara mindre än förväntat, risk för reklamationer, risker 
i kundfordringar, risk för tvister och garantiförbindelser. 
Detta är risker som kan påverka Bolagets resultat och 
finansiella ställning negativt. Inom affärsområde solpane-
ler för generering av elektricitet finns aktörer med liknan-
de eller annan teknik, skulle kunderna föredra konkurre-
rande system skulle det påverka Bolagets resultat och 
ställning negativt.

Makroekonomiska risker
Omvärldshändelser som påverkar förutsättningar och 
förhållanden i den lokala- och globala ekonomin kan 
leda till oförutsedda konsekvenser för Bolaget med 
påverkan på såväl omsättning som resultat. Riskfak-
torer som konjunktur- och marknadsförändringar, som 
t.ex inflation med ökade räntenivåer riskerar att påverka 
efterfrågan på nyproduktion av fastigheter samt inves-
teringsviljan från offentlig verksamhet, industrin samt 
privatpersoner. Efterfrågan på service- och underhållsar-
bete påverkas dock i mindre omfattning av denna typ av 
förändringar. Andra risker är t.ex förändrade valutakur-
ser, förändringar i olika länders energi- och hållbarhets-
politik. Exempelvis vid förändrade räntenivåer påver-
kas kunders upplåningskostnader och därmed deras 
investeringskalkyler vilka även påverkas av förändrade 
energikostnader. Gällande bedömning av goodwill har 
Koncernen inte några väsentliga förändringar i framtida 
affärsplaner som bedöms påverka värdering av good-
will. För ytterligare information om risker hänvisas till 
Årsredovisningen 2021 sid 17. 
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Stockholm den 18 november 2022 

Mats Holmfeldt  Vivianne Holm Göran Starkebo  
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Johan Thiel Hellen Wohlin Lidgard Stefan Ölander
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot & 
  Verkställande direktör

Kriget i Ukraina 
Kriget i Ukraina har haft stor påverkan på världsekonomin 
och en kraftig konjunkturnedgång kan påverka Soltechs 
verksamhet. Kriget har en indirekt effekt på koncernens 
kostnader då prisutvecklingen på de komponenter som 
krävs för tillverkning av solcellsanläggningar, takanlägg-
ningar, elinstallationer samt fasader kan påverkas.  
Soltech är också beroende av fungerande leverantörs-
kedjor och distributionsled. Soltech har ingen försäljning 
till Ryssland eller Ukraina. 

Covid-19 
Året inleddes med ovanligt höga sjukskrivningstal på 
grund av familjekarantänsreglerna som instiftades med 
anledning av den stora smittspridningen i samhället. 
Soltechs verksamhet och arbete har fortgått som vanligt 
i största möjliga utsträckning. Anställda har fortsatt ar-
beta hemifrån i den mån detta bedömts som nödvändigt 
och resandet har begränsats. Dialog med kunder och 
olika samarbetspartners har skett både via olika former 
av digitala verktyg samt via platsbesök.

Effekterna på längre sikt är svårbedömda. Vi har un-
der första delen av året fortsatt sett en påverkan av 
ökade priser på varor och komponentbrist samt ökade 
sjukskrivningstal. Ökade transportkostnader och Kinas 
nedstängningar och nolltolerans påverkar branschen 
och vår verksamhet.

REVISION
Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för gransk-
ning av bolagets revisor.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rap-
porten ger en rättvisande bild av företagets och koncer-
nens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företa-
get och de företag som ingår i koncernen står inför.

FINANSIELL KALENDER

23-02-23 Bokslutskommuniké 2022

23-05-10 Årsstämma 2023 

23-05-10 Kvartal 1 rapport 

23-08-23 Kvartal 2 rapport 

23-11-15 Kvartal 3 rapport 
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RESULTATRÄKNINGAR
KONCERNEN MODERBOLAGET

Kv3 2022 Kv3 2021 220101
220930

210101
210930

210101
211231 Kv3 2022 Kv3 2021 220101

220930
210101
210930

210101
211231

Belopp i KSEK Not

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 480 015 254 202 1 199 009 641 540 912 697 7 356 4 660 22 420 9 957 15 791

Förändring varulager - - - - - - - - - -

Koncerninterna transaktioner - - - - - 494 - 608 - 8

Övriga rörelseintäkter 2 489 13 046 7 944 32 478 327 132 10 - 131 877 307

Summa intäkter 482 504 267 248 1 206 953 674 018 1 239 829 7 860 4 660 23 159 10 834 16 106

Rörelsens kostnader

Råvaror, förnödenheter  
och handelsvaror -360 040 -139 626 -844 292 -341 011 -492 156 - 439 -42 -895 -895

Övriga externa kostnader -50 615 -31 594 -132 506 -84 591 -118 592 -10 087 -7 922 -28 429 -20 758 -34 309

Personalkostnader -121 532 -66 417 -351 340 -186 031 -300 835 -6 415 -3 370 -20 665 -10 255 -19 807

Avskrivningar och 
nedskrivningar -29 451 -24 760 -68 553 -65 843 -166 862 -42 -2 -68 -8 -12

Resultat från andelar i  
intresseföretag

4 559 - 7 214 - 1 785 - - - - -

Övriga rörelsekostnader -10 204 -301 -10 068 -12 094 -12 454 -10 000 - -10 000 - -

Rörelseresultat -84 779 4 550 -192 592 -15 552 150 715 -18 684 -6 195 -36 045 -21 082 -38 917

Resultat från finansiella  
investeringar

1

Ränteintäkter och  
liknande resultatposter 1 061 285 3 415 413 1 462 1 259 1 135 3 955 3 676 2 383

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -2 767 -10 991 -9 706 -39 724 -66 127 -291 -317 -3 228 -323 -6 288

Resultat från andelar i  
koncernföretag

- - - - - -51 932 - -56 279 - -58 585

Resultat efter finansiella  
poster -86 485 -6 156 -198 883 -54 863 86 050 -69 648 -5 377 -91 597 -17 729 -101 407

Bokslutsdispositioner - - - - - - -5 000 - -10 000 -32 387

Skatt -4 608 -4 446 -3 552 -5 751 -8 459 - - - - -

Periodens resultat -91 093 -10 602 -202 435 -60 614 77 591 -69 648 -10 377 -91 597 -27 729 -133 794

Hänförligt till moder- 
bolagets ägare -93 551 -18 011 -195 189 -40 932 81 710

Minoritetsintresse 2 458 7 409 -7 246 -19 682 -4 119
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KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i KSEK  2022-09-30  2021-09-30  2021-12-31  2022-09-30  2021-09-30  2021-12-31 

Tillgångar

Tecknat men ej inbetalt kapital  83 859 - -  83 859 - -

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 188 841 933 - - -

Goodwill 878 662 373 295 377 185 - - -

Övriga immateriella tillgångar 96 43 987 - - - -

Summa immateriella anläggningstillgångar 882 946 418 123 378 118 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 54 254 33 381 32 196 105 - -

Maskiner och inventarier 68 217 11 879 50 250 613 25 21

Solenergianläggningar - 1 181 548 - - - -

Pågående nyanläggningar - 11 979 - - - -

Summa materiella anläggningstillgångar 122 471 1 238 787 82 446 718 25 21

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag - - - 963 835 592 764 502 905

Andelar i intresseföretag 342 003 - 317 735 123 125 - 123 125

Uppskjuten skattefordran 4 520 1 735 - - - -

Fordringar hos koncernföretag - - - 88 458 61 283 45 092

Andra långfristiga fordringar 4 607 72 383 12 000 459 459 11 500

Summa finansiella anläggningstillgångar 351 130 74 118 329 735 1 175 877 654 506 682 622

Summa anläggningstillgångar 1 356 547 1 731 028 790 299 1 176 595 654 531 682 643

Omsättningstillgångar

Varulager

Varulager 204 916 73 903 95 010 - - -

Förskott till leverantörer 5 966 1 406 7 618 - - -

Summa varulager 210 882 75 309 102 628 0 0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 318 531 172 748 143 667 - 438 448

Fordringar hos koncernföretag - - - 7 630 11 823 16 971

Fordringar intresseföretag 28 162 - 26 079 27 840 - 26 079

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 90 978 55 801 56 941 - - -

Skattefordran 17 895 15 2 379 - - -

Övriga fordringar 19 691 42 338 8 729 1 279 1 066 396

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 51 289 75 886 18 452 7 246 2 325 3 980

Summa kortfristiga fordringar 526 546 346 788 256 247 43 995 15 652 47 874

Kassa och bank 248 640 494 830 336 127 203 681 403 169 288 369

Summa omsättningstillgångar 986 068 916 927 695 002 247 676 418 821 336 243

Summa tillgångar 2 426 474 2 647 955 1 485 301 1 508 130 1 073 352 1 018 886

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
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KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i KSEK Not  2022-09-30  2021-09-30  2021-12-31  2022-09-30  2021-09-30  2021-12-31 

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 164 883 1 098 776 938 516 1 155 455 922 457 815 981

Minoritetsintresse i eget kapital 12 430 336 900 34 885 - - -

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 9 984 17 317 9 924 - - -

Garantiskulder 6 176 3 099 3 091 - - -

Övriga avsättningar 292 745 130 558 140 877 292 074 130 126 140 206

Summa Avsättningar 308 905 150 974 153 892 292 074 130 126 140 206

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut, långfristig 67 869 44 603 44 610 9 523 - -

Obligationslån - 905 336 - - - -

Övriga skulder 224 553 53 008 26 197 - - -

Skulder till koncernföretag - - - 6 717 - 15 051

Summa Långfristiga skulder 292 422 1 002 947 70 807 16 240 0 15 051

Kortfristiga skulder

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 118 292 12 491 32 163 - - -

Checkkredit 78 704 47 890 16 215 - - -

Skulder till kreditinstitut, kortfristig 11 359 - 22 359 - - -

Leverantörsskulder 202 665 182 047 82 428 13 602 2 568 3 893

Skulder till koncernföretag - - - 1 037 10 270 1 359

Aktuella skatteskulder 10 798 8 223 7 102 435 122 231

Övriga skulder 110 021 48 766 94 219 3 646 6 130 36 202

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 128 425 95 841 67 600 25 641 1 679 5 963

Summa Kortfristiga skulder 660 265 395 258 322 086 44 361 20 769 47 648

Summa eget kapital och skulder 2 426 474 2 647 955 1 485 301 1 508 130 1 073 352 1 018 886

 

BALANSRÄKNINGAR  
I SAMMANDRAG FORTSÄTTNING 
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EGET KAPITAL KONCERNEN
2022 Kvartal 3 

Belopp i KSEK
Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

eget kapital

Omräknings- 
reserv

Balanserade 
vinstmedel 
inklusive  

årets resultat

Summa
Innehav utan 

bestämmande  
inflytande

Summa  
eget kapital

Vid årets början 2022-01-01  4 729  888 736  8 853  1 313  903 631  34 885  938 516 

Årest resultat -195 189 -195 189 -7 246 -202 435 

Transaktioner med minoritet -4 435 -4 435 -21 368 -25 803 

Utdelningar -554 -554 

Omräkningsdifferenser  164  17 211  17 375  17 375 

Nyemission  460  190 369  190 829  190 829 

Pågående nyemission  240 242  240 242  240 242 

Insatt kapital minoritet    6 713  6 713 

Vid periodens slut 2022-09-30  5 189  1 315 076  26 064 -193 876  1 152 453  12 430  1 164 883 

2021 Kvartal 3 

Belopp i KSEK
Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

eget kapital

Omräknings- 
reserv

Balanserade 
vinstmedel 
inklusive  

årets resultat

Summa
Innehav utan 

bestämmande  
inflytande

Summa  
eget kapital

Vid årets början 2021-01-01  3 476  339 171 -19 716 -80 396  242 535  296 597  539 132 

Årets resultat -65 046 -65 046  4 433 -60 613 

Transaktioner med minoriteten -2 069 -2 069 -27 518 -29 587 

Omräkningsdifferenser  20 239  20 239 -20 239  0 

Nyemission   -1 292 -1 292 

Pågående nyemission  25 864  25 864  25 864 

Transaktioner med minoriteten*  1 251  539 102  540 353  71 021  611 374 

Insatt kapital minoritet   13 898  13 898 

Vid periodens slut 2021-09-30  4 727  886 752  15 839 -145 442  761 876  336 900  1 098 776 

2021 Helår 

Belopp i KSEK
Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

eget kapital

Omräknings- 
reserv

Balanserade 
vinstmedel 
inklusive  

årets resultat

Summa
Innehav utan 

bestämmande  
inflytande

Summa  
eget kapital

Vid årets början 2021-01-01  3 476  339 171 -19 716 -80 396  242 535  296 597  539 132 

Årest resultat  81 709  81 709 -4 119  77 590 

Transaktioner med minoriteten  1 015  1 015 -30 602 -29 587 

Utdelning   -1 636 -1 636 

Övriga förändringar -113 -113 -113 

OmräkningsdiffereNser  8 853  8 853  8 853 

Särnotering Advanced Soltech  9 976  19 716  29 692 -296 376 -266 684 

Nyemission  1 253  537 821  539 074  71 021  610 095 

Pågående nyemission  866  866  866 

Vid årets slut 2021-12-31  4 729  888 736  8 853  1 313  903 631  34 885  938 516 
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2021 Kvartal 3 
Belopp i KSEK Aktiekapital Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Totalt eget kapital

Vid årets början 2021-01-01  3 476 -122 878  549 353 -25 330  404 621 

Resultatdisposition -25 330  25 330  0 

Nyemission  1 251  543 427  544 678 

Pågående nyemission  889  889 

Resultatdisposition -27 729 -27 729 

Vid periodens slut 2021-09-30  4 727 -148 208  1 093 669 -27 729  922 459 

2022 Kvartal 3 
Belopp i KSEK Aktiekapital Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Totalt eget kapital

Vid årets början 2022-01-01  4 729 -148 209  1 093 255 -133 794  815 981 

Resultatdisposition -133 794  133 794  0 

Nyemission  460  190 369  190 829 

Pågående nyemission  240 242  240 242

Resultatdisposition -91 597 -91 597 

Vid periodens slut 2022-09-30  5 189 -282 003  1 523 866 -91 597  1 155 455 

EGET KAPITAL MODERBOLAG

2021 Helår 
Belopp i KSEK Aktiekapital Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Totalt eget kapital

Vid årets början 2021-01-01  3 476 -122 879  549 353 -25 330  404 620 

Resultatdisposition -25 330  25 330  0 

Nyemission  1 253  543 036  544 289 

Pågående nyemission  866  866 

Resultatdisposition -133 794 -133 794 

Vid periodens slut 2021-12-31  4 729 -148 209  1 093 255 -133 794  815 981 
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KASSAFLÖDESANALYSER
KONCERNEN MODERBOLAGET

Belopp i KSEK
Kv3 

2022
Kv3 

2021
220101
210930

210101
210930

210101
211231

Kv3 
2022

Kv3 
2021

220101
220930

210101
210930

210101
211231

Löpande verksamhet

Rörelseresultat -84 780 4 551 -192 592 -15 552 150 715 -18 668 -6 195 -36 045 -21 083 -38 905

Ej kassaflödespåverkande poster 41 934 25 798 76 793 78 580 -115 167 37 2 83 -37 -458

Erhållen ränta och utdelning 1 061 285 3 415 413 1 462 535 1 387 4 976 3 928 4 116

Erlagd ränta -2 442 -22 321 -9 381 -87 759 -110 824 -255 -6 -3 173 -11 -24

Betald inkomstskatt -4 744 2 134 -16 811 -5 065 -9 583 - - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -48 971 10 447 -138 576 -29 383 -83 397 -18 351 -4 812 -34 159 -17 204 -35 271

Kassaflöde från förändringar 
i rörelsekapital

Ökning/minskning varulager m.m. 1 877 -18 387 -48 224 -32 541 -56 852 - - - - -

Ökning/minskning av rörelsefordringar -36 356 -48 445 -156 172 -108 819 -123 164 -5 146 -3 488 -13 225 -7 598 -9 397

Ökning/minskning korta skulder 50 117 -60 511 196 510 98 027 158 185 9 218 1 105 -17 937 -1 069 3 235

Kassaflöde från löpande verksamhet -33 333 -116 896 -146 462 -72 716 -105 228 -14 279 -7 195 -65 321 -25 871 -41 433

Investeringsverksamheten - - - - - - - - - -

Immateriella anl. tillg. -3 301 - -3 630 - - - - - - -

Materiella anl. tillg. -4 748 -19 584 -19 278 -167 810 -177 124 - - -802 - -

Förvärv av dotterföretag -56 852 -2 059 -116 864 -36 162 -48 910 -71 321 -3 793 -172 138 -51 516 -69 419

Finansiella tillgångar 1 201 14 976 11 919 17 449 -33 750 -13 181 -7 700 -32 662 -21 721 -107 804

Kassaflöde från investeringsverksamheten -63 700 -6 667 -127 853 -186 523 -259 784 -84 502 -11 493 -205 602 -73 237 -177 223

Finansieringsverksamheten

Nyemission 186 235 461 561 186 235 461 561 459 191 186 235 394 377 186 235 394 377 394 377

Förändring av lån 4 100 61 568 -3 853 71 064 21 096 - -893 - -4 748 -

Övrigt finanseringsverksamhet 5 266 - 4 446 -1 044 -1 636 - - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 195 601 523 129 186 828 531 581 478 651 186 235 393 484 186 235 389 629 394 377

Periodens kassaflöde - ökning/
minskning av likvida medel 98 568 399 566 -87 487 272 342 113 639 87 454 374 796 -84 688 290 521 217 154

Likvida medel vid periodens början 150 072 95 264 336 127 222 488 222 488 116 227 28 373 288 369 112 648 112 648

Likvida medel vid periodens slut 248 640 494 830 248 640 494 830 336 127 203 681 403 169 203 681 403 169 288 369
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NOT 1. FINANSIELLA POSTER

NOT 2. DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Samtliga intäkter, inklusive förändring av  
pågående arbeten.

Ökning av totala intäkter jämfört med samma
period föregående år.

Bruttovinst i procent av totala intäkter.

Rörelseresultatet inklusive avskrivningar på  
anläggningstillgångar och goodwill.

Rörelseresultatet exklusive avskrivningar på  
anläggningstillgångar och goodwill.

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Antalet utestående aktier vid periodens slut, 
exklusive utestående optioner. 

Genomsnitt av utestående aktier under perioden, 
exklusive utestående optioner.

Antal utestående aktier efter tilldelning och utnytt-
jande av utestående optioner vars emissionskurs 
understiger periodens genomsnittliga börskurs. 

Periodens resultat efter skatt, minskat med minorite-
tens andel/utestående antal aktier vid periodens slut.

Resultat per aktie inklusive utestående optioner vars 
emissionskurs understigit periodens genomsnittliga 
börskurs.

Beslutad och/eller utbetald utdelning för perioden.

Eget kapital vid periodens slut, minskat med minorite-
tens andel/utestående antal aktier vid periodens slut.

Eget kapital per aktie inklusive utestående optioner 
vars emissionskurs understigit periodens genom-
snittliga börskurs.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

KONCERNEN MODERBOLAGET

Kv3 2022 Kv3 2021 220101
220930

210101
210930 Kv3 2022 Kv3 2021 220101

220930
210101
210930Belopp i KSEK

Ränteintäkter 216 60 664 188 535 224 1 823 645

Valutaeffekter av utländska fordringar och skulder 315 22 090 1 293 58 147 688 223 2 077 -93

Räntekostnader -2 237 -26 233 -8 248 -77 566 -255 -1 -3 173 -7

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - -51 932 372 -56 279 2 808

Kostnadsföring av aktiverade lånekostnader - -6 623 - -20 080 - - - -

Totalt -1 706 -10 706 -6 291 -39 311 -50 964 818 -55 552 3 353
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Soltech Energy Sweden AB (publ)
Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm
08-425 03 150

info@soltechenergy.com
soltechenergy.com

Soltech Energy Solutions har tecknat ett nytt 
batteriavtal. Batterilagring Alight Solpark 
utanför Linköping kommer att bidra till att 
stabilisera elnätet genom frekvensreglering.


