
 

 

 
 

 

Pressmeddelande         2019-12-04 

Ny maskinorder till Midsummer från europeisk 
kund 
 
Solenergiföretaget Midsummer mottar ny order på två DUO-system från europeisk 
kund. Ordervärdet för två DUO-system uppgår normalt till mellan 7 MUSD och 10 
MUSD. Denna order ligger inom detta intervall. 

 
- Kunden i fråga har erfarenhet av både CD- och DVD-tillverkning samt tillverkning av 

solpaneler, vilket gör dem till en idealisk partner för Midsummers fortsatta 
expansion. Ordern från den europeiska kunden är ett bevis på det ökande intresse vi 
ser för Midsummers innovativa lösningar för flexibla solpaneler på den europeiska 
marknaden. Det är också ytterligare steg i att möta Midsummers fortsatt höga 
efterfrågan på byggnadsintegrerade solcellstak, säger Sven Lindström, VD, 
Midsummer. 

 
Detta är den första ordern baserad på Midsummers nya affärsmodell, som 
presenterades i samband med den gröna obligationen som gavs ut tidigare i år, där 
Midsummer ämnar etablera ett nätverk av kontraktstillverkare för produktion av 
Midsummers innovativa byggnadsintegrerade flexibla solpaneler. 
 
DUO-maskinerna tillverkas i Midsummers produktionsanläggning i Järfälla och 
levereras under 2020. 

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Sven Lindström 
VD, Midsummer 
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se 
Telefon: +46-8-525 09 610 
 
Om Midsummer 
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och 
installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv 
tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV). Midsummers 
tillverkningsprocess för tunnfilmssolceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra 
produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda 
tillverkningsverktyget för flexibla CIGS-solceller i världen. 
 
Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via 
kontraktstillverkare. Det energiproducerande plåttaket Midsummer solar roofs levereras 
med integrerade solpaneler för enkel installation. Midsummers lätta, tunna och flexibla solpaneler ger ett 
estetiskt tilltalande solcellstak som även håller att gå på. 
 
Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med 
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sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel 
på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-
post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se  
 
VIKTIG INFORMATION 
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 14:00 CET den 4 december 2019. 
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