SolTech Energy ny medlem i internationella Climate Bonds
Partners Program
SolTech Energy har anslutit sig till Climate Bonds Initiative Partners Program. Climate Bonds
Initiative är en icke vinstdrivande världsomspännande internationell organisation. Dess enda mål är
att mobilisera den globala obligationsmarknaden, (världens största kapitalmarknad med USD
100 000 miljarder) att investera mer i långsiktigt hållbara alternativ såsom gröna obligationer.
SolTech Energys dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) har två gröna obligationer
listade på Nasdaq First North och en tredje som emitteras nu i juni månad. Detta sker i samarbete
med Avanza Bank and G&W Fondkommission. I mars månad 2018 flyttades ASAB´s två obligationer
till den nya marknadsplatsen Nasdaq First North Sustainable Retail Bonds och ASAB blev därmed det
första företaget på denna nya del av Nasdaq First North obligationsmarknad.
Frederic Telander, VD, SolTech Energy
–

Vi ser fram emot att ta nästa steg och samarbeta med Climate Bonds Partners Program och driva
frågor kring klimatförändring och en omställning till klimatsmart teknologi. Som partner får vi
tillgång till CBI:s marknadsdatabas som stöder olika informations- och utbildningsprojekt samt
får access till banker, institutionella investerare och andra intressenter. Gröna investeringar
hjälper till att komma bort från olje- och kolberoende och är avgörande för att öka takten till
morgondagens energilösningar, både i Sverige och globalt.

Manuel Adamini, Director Investor Outreach & Partners Program, Climate Bonds Initiative
– Vi välkomnar detta partnerskap med SolTech Energy och chansen att samarbeta om gröna
finansieringsmöjligheter med en ledande nordisk aktör inom solenergi och en emittent av gröna
obligationer. Vi är glada över att med SolTech Energy som exempel kunna ge fler små samt
medelstora företag tillträde till obligationsmarknader för grön finansiering. Med tanke på SolTech
Energys över 15,000 aktieägare, vill vi också söka lämpliga möjligheter att aktivera enskilda
medborgares besparingar för att finansiera en fossilfri framtid.

SolTech Energy Sweden AB × Mekanikervägen 12 × 146 33 Tullinge × SWEDEN × Phone +46 (0)8 441 88 40 × Fax +46 (0)8 441 88 41 www.soltechenergy.com

1

SolTech Energy kontakt:

Climate Bonds kontakt:

Frederic Telander

Andrew Whiley

VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) och Head of Communications & Media
SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: +46 8 441 88 46.

M: +44 (0) 750 627 0943

Mail: frederic.telander@soltechenergy.com

E: andrew.whiley@climatebonds.net

Om Climate Bonds Initiative: Climate Bonds initiative är en investerarfokuserad, icke-vinstdrivande
organisation, som främjar storskaliga investeringar i ”icke-fossila” finansiella instrument. Organisationen
arbetar målmedvetet med marknadsföring i syfte att nå ut till, informera och stimulera marknaden, samt
tillhandahåller såväl policymodeller, marknadsdata och analys, som utfärdar certifikat under Standards &
Certification Scheme.
För mer information, vänligen kontakta www.climatebonds.net.
Climate Bonds Partners Programme: Banker, institutionella investerare, privata liksom icke-statliga
organisationer (Non Governmental Organisations) och regeringar är berättigade att ansluta sig till Climate
Bond Partners Programme och bidra till tillväxten av en grön och klimatsmart obligationsmarknad.
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter –
kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg
eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute
solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet
SOLT och har ca 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced
SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i Sverige och ASRE i Kina, mer info om ASRE nedan. Bolagets Certified
Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com
Om SolTechs satning i Kina
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou)
Co. Ltd. (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49
procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller
solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att
under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASREs löpande intäkter
kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh.
Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad
kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om
cirka 1 miljard sek.
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