
 

 

 
 

 

Pressmeddelande         2020-08-31 

Storskalig tillverkning av solpaneler i Italien 
ger organisationsförändringar 
 
Svenska solenergiföretaget Midsummer utökar affärsområdet solpanelstillverkning 
med storskalig tillverkning av solpaneler i Italien. Det betyder både nya investeringar 
och nyrekryteringar samt ändringar av den befintliga organisationen. 
 
Verksamheten vid Midsummers anläggning i Järfälla är i huvudsak fokuserad på 
tillverkning av företagets unika DUO-maskiner samt småskalig produktion av 
byggnadsintegrerade osynliga solpaneler. Detta planeras fortgå i nuvarande eller 
utökad omfattning. Den befintliga produktionslinan för solpaneler bedöms dock i sin 
begränsade storlek inte längre som tillräcklig för att möta den snabbt växande 
efterfrågan. Denna efterfrågan möts i ett första steg genom etablering av en egen fabrik 
i Italien. En stor del av investeringskostnaden bedöms kunna finansieras genom bidrag 
från italienska myndigheter. 
 
”Midsummer har sedan starten vuxit till ett högteknologiskt spjutspetsföretag med en 
egen avancerad teknologi som producerar solceller med unika egenskaper. För att 
utnyttja vår fulla potential vrider vi därför om organisationen från att ha tyngdpunkten 
på att sälja avancerad tillverkningsutrustning för CIGS-solceller till att även omfatta 
storskalig tillverkning av solceller och solpaneler, och därmed ägande av hela kedjan 
från solcellsproduktion till färdiga osynliga solpaneler. Vi kommer alltså att fortsätta 
tillverka och sälja våra unika DUO-maskiner, då de är själva nyckeln till vår typ av 
solpaneler, men tillverkning och försäljning av solpaneler får nu ett växande utrymme,” 
säger Sven Lindström, VD, Midsummer. 
 
Förändringar i organisationen   
 
I början av året anställdes en affärsutvecklingschef - Jarno Montella - med 
internationellt fokus. Jarno Montella, som har en bakgrund som bland annat 
verkställande direktör på Hanergy Italy, har nu utsetts att bli VD för Midsummers 
nystartade dotterbolag i Italien och kommer att bygga upp och leda organisationen på 
plats.  
 
Utöver satsningen på den italienska etableringen sker en förstärkning av marknads- och 
försäljningsorganisationen på huvudkontoret i Järfälla. Parallellt sker en genomgång av 
den befintliga personalstyrkan för att identifiera eventuell övertalighet i den nuvarande 
organisationen. 



 

 

 
 

 

”Vi är glada att ha kunnat attrahera en så bra kraft som Jarno och det är naturligt att nu 
utse honom till VD i det italienska dotterbolaget. Vi rekryterar nu även flera kvalificerade 
medarbetare till huvudkontoret men ser samtidigt över bemanningen för den befintliga 
verksamheten.” säger Sven Lindström. 

Kontaktperson: 
 
Helena Engelbrecht 
Kommunikationschef, Midsummer 
E-post: helena.engelbrecht@midsummer.se 
Telefon: +46 76 789 77 78 

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 
sputtring 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 
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