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Midsummer tidigarelägger publicering av Q2-rapport 
 
Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att 
tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari-juni 2019 till 
fredagen den 16 augusti istället för fredagen den 23 augusti som tidigare kommunicerats. 
 
Styrelsen i Midsummer har beslutat att delårsrapport för perioden januari – juni 2019 kommer att 
publiceras fredagen den 16 augusti 2019 kl. 08:00 CET istället för den 23 augusti 2019 som tidigare 
kommunicerats.  
 
Anledningen för tidigareläggandet är att information från delårsrapporten ska kunna inkluderas i 
det prospekt som tas fram för den planerade noteringen av Midsummers gröna obligation som 
emitterades den 25 april 2019 som förväntas ske under de kommande veckorna. 
  
Midsummers delårsrapport för perioden januari-juni 2019 kommer att i sin helhet finnas att läsa 
på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter när den offentliggörs den 16 augusti kl. 08.00. 
 
Presentation av delårsrapport 
Midsummers presentation av delårsrapporten kommer att ske måndagen den 19 augusti kl. 15.00 i 
Midsummers lokaler, Elektronikhöjden 6, Järfälla.  
Anmälan till presentationen sker via mejl till Linda Sjölander på linda.sjolander@midsummer.se  
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2019 kl. 15.45 CET. 
 
 
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). 
 
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 tak för solel som även håller att gå på. 
 
Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller 
med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är 
föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W 
Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen 
besök: www.midsummer.se 
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