
Ny maskinorder från asiatisk kund inom ramverket för
Midsummers gröna obligation
Solenergiföretaget Midsummer har mottagit en ny order för två DUO-maskiner från en asiatisk kund. Ordervärdet
ligger i det normala intervallet mellan 3,5 MUSD och 5 MUSD per produktionslina och ryms inom ramverket för
Midsummers gröna obligation.

”Jätteroligt att avrunda det andra kvartalet med en ny order. Den gröna investeringsviljan är hög men corona-restriktionerna har
gjort att det gått lite långsammare än vanligt att avsluta affärer. Det är glädjande att se hur Asien nu börjar öppna upp och att
intresset för Midsummers unika produktionssystem för böjbara, byggnadsintegrerade solpaneler kvarstår”, säger Sven Lindström,
VD, Midsummer.

Affären sker inom ramverket för Midsummers gröna obligation som gavs ut under 2019. DUO-maskinerna tillverkas i
Midsummers produktionsanläggning i Järfälla.

För mer information kontakta:

Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon: +46 73 532 25 29

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
19.17 CET den 25 juni 2020.

Om Midsummer
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller.
Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Midsummers
tillverkningsprocess för solceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit
positionen som det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Med Midsummer Solar Roofs
produkter Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande
solcellstak.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten
vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier 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


