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Sun4Energy erhåller finansiering om 3 MSEK i 
form av ett grönt lån från Almi

Solcellsbolaget Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” och ”Bolaget”) har beviljats ett grönt lån 
om 3 MSEK, med möjlighet att uppta ytterligare 3 MSEK vid behov, från Almi Företagspartner 
Mälardalen AB. Lånet kommer betalas ut under juli månad och har en löptid på 72 månader. 
Lånet löper med en marknadsmässig ränta. Lånelikviden ska användas till att leverera på 
Bolagets växande orderstock som idag är cirka 85 MSEK genom ytterligare rekryteringar samt 
till inköp av större volymer för att säkerställa tillgången till komponenter.

”Nu kan vi fortsätta den kraftfulla expansion och tillväxt Bolaget befinner sig i, vilket känns bra och 
”, säger Per Norrthon, VD för Sun4Energy Group AB.helt enligt vår strategiska plan

Solcellsbranschen har under inledningen av året präglas av leveransproblem och snabba 
prishöjningar på komponenter samt krav om förskottsbetalningar från vissa leverantörer, vilket 
under inledningen av året påverkade Sun4Energys bruttomarginal negativt. För att jämna ut 
kassacykeln har Bolaget tidigare infört prisjusteringar och förskottsbetalningar från kund, vilka idag 
är implementerade. Trots detta är efterfrågan på Bolagets produkter stor och orderstocken har 
vuxit till cirka 85 MSEK idag, från cirka 45 MSEK i slutet av det första kvartalet.

Bolagets kraftiga tillväxt tillsammans med växande efterfrågan har ökat ledtiden mellan lagd order 
och slutleverans. Finansieringen möjliggör större inköpsvolymer och förbättrade marginaler samt 
ett skydd mot komponentbrist och volatilitet, men även ökad leveranskapacitet vilket minskar de 
befintliga projektens ledtider samt möjliggör att Bolaget framöver kan acceptera och leverera fler 
beställningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norrthon, verkställande direktör
 
Mobil:   +46(0)73-121 22 22
Arbete: +46(0)10-500 81 01
E-post: per.norrthon@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. 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, Kramfors och Helsingborg. 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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