
Missa inte soluppgången – teckna aktier i vår företrädesemission!
För ett år sedan genomförde vi en lyckad företrädesemission som övertecknades med drygt 590 %. Syftet var att ta in kapital 
till vår förvärvsresa. Med det kapital vi tog in har vi på bara ett år mer än dubblat både antalet bolag vi äger, antalet aktieägare 
och även aktiekursen. Nu söker vi kapital för att öka tempot ännu mer.
 
Från 50 MSEK i omsättning till 1 000 MSEK på tre år

Motivet för denna företrädesemission är främst att finansiera strategiska förvärv och att investera i befintliga dotterbolag. 
Sedan vi inledde vår förvärvsresa har vi hittills förvärvat 16 bolag och vår omsättning har gått från 50 MSEK 2018 till 500 
MSEK 2020. I år siktar vi på att spränga miljardvallen.

”Vi förvandlar traditionella företag inom tak-, el- 
och fasadbranscherna, till solbolag vilket gynnar 

både miljön och våra ägare”

Missa inte chansen att teckna aktier för 20 kr st

Teckningskursen är framräknad som en volymvägd snittkurs under perioden 14 juli – 10 augusti med 26,7 % rabatt. Med 
andra ord, ett attraktivt erbjudande och en bra möjlighet att bidra till att ta Soltech till nästa nivå.

Läs mer i broschyren

I bifogad sammanfattning av emissionsprospektet beskrivs koncernen, förvärvsstrategin och solenergimarknaden. Sätt gär-
na av en stund och läs igenom denna innan du fattar ditt beslut. Fullständigt prospekt som är godkänt av Finansinspektionen 
finns att ladda ned på: soltechenergy.com, aktieinvest.se eller fi.se.

Aktieinvest FK AB är vårt emissionsinstitut

Frågor som berör företrädesemissionen besvaras av Aktieinvest FK AB på:  
emittentservice@aktieinvest.se eller på 08-506 517 95.

Frågor som berör bolaget besvaras av mig på stefan.olander@soltechenergy.com  
eller på 070-739 80 00.

Vi drivs av att skapa en god värdeutveckling för dig som aktieägare och för att bidra
till en fossilfri framtid. Vilket är något rapporten från FN:s klimatpanel på ett extremt 
tydligt sätt pekar på som avgörande för vår framtid.

Jag hoppas att du och våra andra cirka 67 000 aktieägare fortsatt vill vara med  
på denna spännande resa.

Allt gott önskar,

Stefan Ölander, VD  


