
 UPPDRAGSANALYS 

Fortsatt kraftig tillväxt  

Hög tillväxt men resultatet tyngs 
Trots en försämrad konjunkturbild lyckas Soltech Energy öka den 

organiska tillväxttakten till hela 44% (39% Q3 i fjol och 35% i Q2) och 

inklusive förvärv ökar intäkterna under tredje kvartalet med hela 

119% till 482,5 Mkr (220,1 exkl Advanced Soltech). På grund av kom-

ponentbrist och inte minst drastiskt höjda materialpriser samtidigt 

som Soltech har fastprisavtal på kundsidan tecknade sedan långt tidi-

gare, så sjunker dock bruttomarginalen fortsatt och landar på 25% 

(48% inkl ASAB för Q3 i fjol och 31% i Q2 i år). EBITDA sjunker 

till -59,9 Mkr (-6,9) och försämringen hänförs förutom till faktorerna 

ovan, till förluster i Neabgruppen, ett av förvärven från ifjol höstas 

som visat sig för tungt att vända runt och som nu påverkar resultatet 

med -44,5 Mkr. Rörelseresultatet landar ytterligare lägre på -89,4 Mkr 

(-18,2) på grund av ökade avskrivningar efter förvärv. 

Extrem efterfrågan men tillfälligt svaga marginaler 
Redan den kraftiga organiska tillväxten visar på det mycket stora in-

tresset från både privatpersoner och företag att installera solpaneler, 

för att minska kostnader och i syfte att öka sitt energioberoende. Trots 

rekordhög inflation, stigande räntor och en begynnande lågkonjunktur 

framstår marknaden som omättbar och leveranstiderna har ökat rejält 

trots att bolagen gör allt de kan för att leverera. Samtidigt har kriget i 

Ukraina och omfattande nedstängningar i Kina inneburit rejäla svå-

righeter och kostnadsökningar i försörjningskedjan, vilket i kombinat-

ion med fastprisavtal syns på bruttomarginalen. För Q3 har den fallit 

till svaga 25%, men uppges stabiliseras där för Q4. De oförmånliga 

avtalen kommer successivt att rulla ur böckerna under Q4-Q1. 

Lönsamhetsfokus ger vändning 
Det ser ganska klart ut att bolaget kommer att nå sitt omsättningsmål 

om 1,7 miljarder för innevarande år, och trots ett kärvare finansie-

ringsklimat ligger även målet om 4,7 mdr för 2024 inom räckhåll. Vi 

räknar med att bruttomarginalen stärks under 2023 tillbaka till histo-

riska nivåer runt 40% och drygt det så småningom. Med den starka 

efterfrågan bör inte nödvändiga prishöjningar för att åstadkomma 

detta vara något större problem. Soltech har också ökat lagerhållning-

en för att motverka komponentbristen och inga andra surdegar à la 

Neabgruppen finns enligt ledningen som nu fokuserar hårt på lön-

samhet. 

För att bolaget ska lyckas med sina mål för 2024 om 4,7 mdr i omsätt-

ning till en rörelsemarginal om 8-10% krävs under kommande två år 

en fortsatt organisk tillväxt om 40% och förvärvad omsättning om 

dryga miljarden. Detta bör gå att åstadkomma med kreativitet i finan-

sieringen. Prishöjningar tar bolaget en bra bit mot marginalmålet och 

allmän kostnadsjakt kan ordna resten. Medräknat en förmodligen 

oundviklig fortsatt utspädning på vägen, landar då P/E-talet på 

knappt 7 på 2024 års vinst, eller ett EV/EBIT på 4,4. Det är alldeles 

för lågt för ett bolag som då växer med över 50% per år. 
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Källa: NasdaqOMX 

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2 0 2 1 2 0 2 2 P 2 0 2 3 P 2 0 2 4 P

Omsättning 952 1700 3000 4700

EBITDA 318 - 137 240 658

Rörelseres. (ebit) 151 - 231 60 376

Nettoresultat 77 - 234 20 251

Vinst per aktie 0,60 kr - 1,81 kr 0,15 kr 1,38 kr

Omsättningstillväxt 65% 79% 76% 57%

EBITDA- marginal 33% - 8,1% 8,0% 14%

Rörelsemarginal 16% - 14% 2,0% 8,0%

Vinstmarginal 8,1% - 14% 0,7% 5,3%

P/E- tal 16 neg 63 6,9

EV/ebit 7,6 neg 19 4,4

P/S- tal 1,3 0,7 0,4 0,4

EV/omsättning 1,2 0,7 0,4 0,3

Källa: Bolaget, prognoser Analysguiden (nyckeltalen för 2024p 

justerade för beräknat kapitalbehov.)  
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Investeringstes 

Konsoliderare på en feberhet marknad 
Soltech Energy verkar på den snabbt växande marknaden för solcells-

anläggningar. Marknaden förväntas växa globalt med drygt 15% per år 

under den närmaste 10-årsperioden enligt Bloomberg NEF, samtidigt 

som den konsolideras kraftigt. 

Soltech köper in komponenter och material med rätt kvalitets- och 

miljöstandard, sätter samman och installerar via förvärvade installat-

ionsbolag inom tak, fasad och elinstallationer. Under året har bolaget 

också expanderat utomlands via förvärv i Nederländerna och Spanien. 

Den europeiska marknaden kännetecknas för tillfället av en feberhet 

efterfrågesituation mot bakgrund av höjda klimatkrav, en akut strävan 

mot energioberoende efter Rysslands utpressning med strypning av 

leveranser av fossila energislag med destination Europa och de därav 

skenande energipriserna. 

Samtidigt har komponentbrist och leveransstörningar skapat en osä-

ker och dyr försörjningssituation, något som drabbat Soltechs brutto-

marginaler ganska hårt kortsiktigt. På lite längre sikt finns dock inga 

skäl att anta att inte marginalerna kan återställas eller till och med 

förbättras mot tidigare år, i takt med att bolaget blir större. Även 

längre ner i resultaträkningen bör synergier och volymfördelar komma 

att synas i förbättrade marginaler framöver. 

Aggressiva men möjliga mål 
Bolaget har satt upp aggressiva men fullt möjliga mål för 2024, med 

4,7 miljarder i omsättning och en rörelsemarginal om 8-10%. Trots en 

förväntad organisk tillväxt om 35-40% per år, så kommer dock fort-

satta förvärv att krävas i ganska stor omfattning för att målet. Över en 

miljard i förvärvad omsättning kommer att krävas vilket i sin tur in-

nebär att kreativa finansieringslösningar måste till för att inte utspäd-

ningen för existerande aktieägare ska bli outhärdligt stor på nuva-

rande kurs. 

Stor uppsida i aktien 
Givet att bolaget levererar på dessa mål, mot bakgrund av hur lik-

nande bolag prissätts och medräknat den utspädning som kapitalför-

stärkningen oundvikligen kommer att innebära, så landar vi i att ak-

tien är klart undervärderad på dagens nivå. 

Med en rörelsemarginal som når 8% 2024 och ett avkastningskrav på 

13% intill dess, så innebär dagens aktiekurs att varje försäljningskrona 

bara värderas till 43 öre och varje krona i vinst till ca 8,50 kronor. Det 

för ett bolag som vid den tidpunkten kommer att ha haft en tillväxt i 

omsättningen på 60-70% för både 2023 och 2024. Det är alldeles för 

lågt. I takt med att bolaget kommer runt till svarta siffror så bör en 

tydlig uppvärdering kunna ske. 
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Källa: Bolaget, prognoser Analysguiden 
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Utsikter och värdering 

Marknaden för solceller fortsätter att växa i rasande takt. Energimyn-

digheten bedömde i somras att solkraft i Sverige kommer att växa med 

33% i genomsnitt de kommande 3 åren och EU vill nu se solceller på 

alla nya byggnader i Europa. Samtidigt är solcellsmarknaden en 

snabbt konsoliderande bransch och det gäller att växa fortare än 

marknaden för att nå volymfördelar, något som visat sig viktigt inte 

minst mot leverantörerna under rådande komponentbrist. 

Var Neabgruppen ”kanariefågeln i gruvan”? 
Förvärvsmaskinen Soltech hackade dock till ordentligt under senaste 

kvartalet när bolaget drog i snöret för förra höstens förvärv, Neab-

gruppen och satte det i konkurs. Kanske hade tuppkammen vuxit sig 

lite för stor i den euforiska investeringsmiljön för ett år sedan när man 

tog på sig turn-around-caset. Ett tuffare klimat och en möjlig vänd-

ning som låg för långt bort i tiden var sannolikt avgörande för ”stop-

lossen”. 

Är då detta den berömda kanariefågeln i gruvan – kan vi förvänta oss 

att fler surdegar kommer att komma ut i ljuset framöver? Ledningen 

bedyrar att så inte är fallet och det finns en del som talar för att så är 

fallet. Soltech har inte köpt några andra turn-around-case och lär rim-

ligen hålla fingrarna borta från det för lång tid. Om det hade funnits 

fler surdegar att ta fram så skulle det vara rimligt att ta hela smällen 

på en gång, i stället för att förstöra förtroendet med flera besvikelser 

över tid. Slutligen är den organiska tillväxten rekordhög, vilket talar 

för att de förvärvade bolagen fungerar väl i sin nya miljö och sannolikt 

också gynnas av synergier. Nej, det här är nog frågan om en engångs-

företeelse, men visst blir man påmind om riskerna med en förvärvs-

strategi. 

En intressanta detalj är att kursen inte rörde sig när nyheten publice-

rades den 14 oktober. Däremot framstår det som att den bidrog till det 

sura mottagandet av delårsrapporten. Måhända var det när de eko-

nomiska konsekvenserna av beslutet presenterades i delårsrapporten 

som reaktionen kom, men det går inte riktigt att frigöra sig från tan-

ken att pressmeddelandet i oktober flög under radarn för aktieägarna 

– något att hålla i minnet för framtiden. 

En annan detalj är att Neabgruppen har kostat -71,6 mkr på rörelsere-

sultatnivå under året, varav -44,5 mkr i Q3, men avkonsolideringen av 

bolaget innebär att 49 mkr beräknas komma tillbaka som en positiv 

intäktspost i Q4 som dock inte är kassaflödespåverkande. 

Kapitalförsörjningen 
Soltech gick under tredje kvartalet i mål med sin nyemission, men 

bara 3,8 miljoner aktier tecknades i övertilldelningsemissionen av 

möjliga 23 miljoner, dock fylldes företrädesemissionen så garantikon-

sortiet behövde inte kliva in. Bolaget sålde aktier för 270 mkr totalt, 

före emissionskostnader om ca 28 mkr, till kursen 11 kronor, varav 84 

mkr kommer in i fjärde kvartalets siffror. Antalet aktier ökade därmed 

till ca 129,5 miljoner. 

Likvida medel uppgår vid rapportperiodens slut till 248,6 mkr och 

med fortsatt pressade bruttomarginaler från leverantörernas prishöj-

ningar som inte kan rullas vidare på kund på grund av fastprisavtal, så 

 

* Fjärde kvartalet 2021 justerat för dekonsolideringen av 

Advanced Soltech AB (ASAB). 

Källa: Bolaget 
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räknar vi med ett fortsatt negativt kassaflöde från den löpande verk-

samheten under Q4. Även om 84 mkr från emissionen kommer in så 

blir förvärvsaktiviteten avgörande för om och hur mycket kassan fort-

satt åderlåts, men kapitalförsörjningen lär även framgent behöva vara 

i ledningens fokus. 

Väl inne i första kvartalet nästa år så bör dock en kombination av 

snabbt förbättrade bruttomarginaler när fastprisavtalen rullar ur 

böckerna, Soltech kan höja sina priser och vissa kostnadsposter som 

t ex transporter faktiskt kan sjunka medan andra ökar i långsammare 

takt, samt allmänt fokus på lönsamhet – det vill säga kostnadsjakt – 

ge goda förutsättningar att drastiskt minska det negativa kassaflödet 

från den löpande verksamheten. 

För att nå omsättningsmålet för 2024 behöver troligen minst en halv 

miljard i omsättning förvärvas under 2023 och lika mycket till under 

2024. Både bolaget och dess aktieägare har rimligen fått nog av ny-

emissioner för ett bra tag, och det är svårt att se att företagsobligat-

ionsmarknaden går att tappa på pengar till rimliga villkor i rådande 

läge. Att finansiera detta kommer att kräva kreativitet från bolaget och 

styrelseordförande Mats Holmfeldt, med en bakgrund i finans-

branschen, kommer antagligen att behöva visa sina färdigheter och 

använda sitt kontaktnät för att lösa detta på bästa sätt.   

Det går rimligen också att massera rörelsekapitalbehovet en del – 

minskat råvaru-/komponentlager i takt med att bristsituationen för-

bättras, kanske förlängda betalningstider till leverantörer och snabb-

bare betalning från kunder. Även om bra bolag inte är billiga så kan 

kanske en större del läggas i tilläggsköpeskillingar i rådande konjunk-

turläge. Skulle det knipa har också Soltech kvar en post i ASAB värd ca 

200 mkr eller så får man använda den egna valutan trots att det är 

dyrt på nuvarande kurs. I värsta fall får man helt enkelt dra ner på för-

värvstakten, men det är också en trovärdighetsfråga, inte minst när 

man snart lär presentera nya finansiella mål i takt med att man upp-

fyller/närmar sig de nuvarande. 

Vår bedömning är att Soltech trots allt når sitt omsättningsmål och 

vänder till svarta resultatsiffror tidigt nästa år, även om investerings-

klimatet förblir negativt under större delen av nästa år eller till och 

med försämras lite ytterligare. I den mån detta förverkligas och får 

fäste i marknaden så lär också aktiekursen repa sig och lättare kunna 

användas för framtida förvärv vilket underlättar kapitalförsörjningen. 

Prognoser 
Soltech har som uttalad målsättning att nå 1,7 miljarder i omsättning i 

år och 4,7 miljarder 2024, då med en rörelsemarginal om 8-10%. Mot 

bakgrund av den starka efterfrågan och nuvarande höga nivåer så 

räknar vi med en organisk tillväxt om 40% per år till och med 2024. 

Resterande omsättning behöver då förvärvas i enlighet med resone-

manget ovan. Samtidigt drar även den organiska tillväxten kapital 

vilket kommer att hålla ner marginalerna en del. För att ha möjlighet 

att nå målet på en rörelsemarginal om 8-10% krävs några saker: 

• Att problemen på komponent- och leveranssidan snabbt avtar 

och att Soltech klarar att höja priserna ut mot kund. 

• Att utlandsförvärven, 365zon och Sud Renovables fortsätter 

att takta på rätt marginaler, även inklusive eventuella lokala 

 

Stigande råmaterialpriser, komponentbrist, leveransproblem, 

mixförskjutning, eftersläpning i prisjusteringar mot kund och 

avsaknaden av ASAB har tillsammans bidragit till fallet i brut-

tomarginalen. 

Källa: Beräkningar Analysguiden 
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tilläggsförvärv, och därmed dra upp genomsnittet för koncer-

nen framöver. 

• Att Soltech verkligen lyckas realisera de synergier som led-

ningen hävdar finns att skörda i redan gjorda förvärv och att 

skalfördelar börjar komma i takt med att bolaget växer, t ex i 

form av lägre priser på större volymer, kostnaden för gemen-

samma funktioner kan slås ut över fler bolag och resurser kan 

poolas så att projekten löper smidigare och beläggningen kan 

hållas högre. 

Dessa premisser framstår som rimliga och infrias de betyder det, med 

hänsyn tagen till ytterligare utspädning för tillkommande förvärv och 

konservativt beräknat, en vinst per aktie på närmare 1,40 år 2024. 

Värdering 
Med hänsyn till bolagets mycket kraftiga tillväxt och en marknad 

stadd i snabb utveckling sannolikt för lång tid framöver, så blir en 

traditionell kassaflödeskalkyl alltför beroende av osäkra bedömningar 

av ett helt dominerande terminalvärde. I sammanhanget små, men i 

brist på bättre information, plausibla skillnader i antaganden får för 

stor effekt på det framräknade värdet för att det ska kännas menings-

fullt. 

Lyckligtvis kan vi dock med enkla multiplar se att det finns en bety-

dande uppsida i aktien på kort sikt: 

Soltech handlas till ett företagsvärde i förhållande till försäljningen, 

EV/Sales om låga 0,35, och i förhållande till rörelseresultatet, 

EV/EBIT på likaledes låga 4,4, båda på 2024 års prognoser. Vi kan för 

jämförelsens skull räkna upp dessa båda siffror med vårt avkastnings-

krav fram till ultimo 2024, vilket ger EV/Sales på 0,43 och EV/EBIT 

på 5,4 och relatera dessa siffror till vad Soltech själva har betalat för 

sina senaste stora förvärv: 

• För 260 mkr i omsättning i 365zon har/kommer Soltech att 

betala 193 miljoner totalt för 53,3% av aktierna, medräknat 

tilläggsköpeskillingar. Det ger ett företagsvärde (EV) på 362 

miljoner för ett skuldfritt bolag, eller 1,4 gånger omsättning-

en. 

• 365zons marginal minskade visserligen under fjolåret, men 

beräknas snabbt vara uppe på 10% med en förbättrad kund-

mix. Utgående från det och med samma sätt att räkna blir 

EV/EBIT för 365zon 14. 

• För Sud Renovables ger motsvarande kalkyler ett EV/Sales på 

drygt 1,1 och EV/EBIT på 11, dock med reservation för att vi 

inte vet något om belåningen i bolaget, så nivåerna på multip-

larna kan vara högre. 

Det här betyder enkelt uttryckt att Soltech handlas till en tredjedel av 

värderingen av 365zon och max hälften av Sud Renovables. 

Ändå värderas de här bolagen utifrån en annan miljö: De är båda ono-

terade, de är betydligt mindre än Soltech och får därmed inte samma 

skalfördelar, etc. Ändå ger de en viss, om än konservativ, indikation på 

hur man kan komma att se på värderingen av Soltech 2024. Vår känsla 

är att man nog får öka på multiplarna ett par hack åtminstone, både 

för att Soltech är så mycket större och för att bolaget är noterat. 

Värderingsmatris EV/Sales 

Motiverad Avkastningskrav  --->

kurs, kr 33 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%

0,3 9 9 9 9 9 9 9

0,4 12 11 11 11 11 11 11

0,5 14 13 13 13 13 13 12

0,6 16 15 15 15 15 14 14

0,7 18 17 17 17 17 16 16

0,8 20 19 19 19 18 18 18

0,9 22 21 21 21 20 20 20

1,0 24 23 23 23 22 22 22

1,2 28 28 27 27 26 26 25

1,4 32 32 31 30 30 29 29

1,6 36 36 35 34 34 33 33

1,8 40 40 39 38 38 37 36

2,0 45 44 43 42 41 41 40
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Aktuell värdering i fetstil. Med tanke på den korta tiden kvar 

till 2024 så får en förändring i avkastningskravet liten effekt. 

Den svarta tjocka boxen markerar Soltechs aktuella värdering 

uppräknat med vårt avkastningskrav till 2024, medan den gula 

markerar den värdering Soltech köpte nederländska 365zon på 

i våras.  

Källa: Analysguiden 

Värderingsmatris EV/EBIT 

Motiverad Avkastningskrav  --->

kurs, kr 27 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%

4 10 10 10 9 9 9 9

5 12 11 11 11 11 11 11

6 13 13 13 13 12 12 12

7 15 15 14 14 14 14 14

8 16 16 16 16 15 15 15

9 18 18 18 17 17 17 16

10 20 19 19 19 18 18 18

11 21 21 21 20 20 20 19

12 23 23 22 22 22 21 21

13 25 24 24 23 23 23 22

14 26 26 25 25 25 24 24

15 28 28 27 27 26 26 25

16 30 29 29 28 28 27 27
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Aktuell värdering i fetstil. 

Den svarta tjocka boxen markerar Soltechs aktuella värdering 

uppräknat med vårt avkastningskrav till 2024, medan den gula 

markerar den värdering Soltech köpte nederländska 365zon på 

i våras.  
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Kanske ännu enklare och utan jämförelser med något annat bolag: 

Soltechs P/E-tal för 2024 landar med våra prognoser på strax under 7 

Detta för ett bolag som då fortfarande växer med över 50% per år. Då 

har vi ändå räknat med en betydande ytterligare utspädning till nuva-

rande låga kurs för kommande förvärv. 

Ovanstående enkla exercis visar med tydlighet den misstro marknaden 

har till bolagets mål, som nu ändå börjar ligga nära i tid, trots att led-

ningen tidigare har hållit sina målsättningar och troligen gör det också 

för innevarande år trots oväntat svåra förutsättningar. I takt med att 

misstron avtar kommer kursen att stiga och vi ser en stor uppsida. 

 

Risker 

Ett antal risker är uppenbara både långsiktigt och i närtid för Soltech. 

Marknaden för solenergi är ännu relativt liten i Sverige där endast 

enstaka procent av energin utvinns idag från solpaneler. Detta ger 

mycket goda möjligheter för stark tillväxt men det är fortsatt dock en 

relativ ung bransch och ett fördröjt större genomslag för solenergi kan 

ge utebliven tillväxt.  

Bolaget säljer en högteknologisk produkt med ofta relativt avancerad 

tillverkningsprocess. Risken existerar att omvärldsfaktorer och brist 

på komponenter skapar osäkerheter i leveranskedjan. Den starka till-

växten inom sektorn som helhet och ökad konkurrens kan innebära 

ökande priser som inte fullt ut kan rullas över på kund och begränsad 

tillgänglighet. Globala komponentsbrister och ökande varupriser har 

under kvartalet påverkat bolaget kraftigt och risken existerar att detta 

fortsätter påverka negativt framöver under längre tid än förväntat, 

eller att marknadens villkor strukturellt ändras, med hämmad tillväxt 

och lägre resultat som följd. 

En förvärvsstrategi innebär alltid att det finns en risk för att något av 

bolagen inte lever upp till förväntningarna eller, ännu värre, dolt eller 

farit med osanning om faktiska omständigheter. Även om inte detta är 

fallet tar förvärven mycket av ledningens fokus i anspråk, med risk för 

att övrig verksamhet blir lidande. 

Finansiering är också en uppenbar risk då bolaget ännu inte nått lön-

samhet och har stora negativa kassaflöden. Detta innebär att ytterli-

gare utspädande emissioner framöver är sannolika, inte minst mot 

bakgrund av bolagets intensiva förvärvande. 

Slutligen baseras värderingen på antaganden om framtiden som inne-

håller ett stort mått osäkerhet. Utfallet kan både bli bättre och sämre 

än våra förväntningar vilket kan påverka värderingen stort. Den fas 

bolaget befinner sig i, med kraftig expansion och hög förvärvstakt, 

skapar också ett något mer svårprognostiserat läge vilket innebär att 

osäkerheten i prognoserna ökar. Vi försöker bemöta detta genom sä-

kerhetsmarginaler men risken existerar ändå att utfallet blir markant 

annorlunda än vi väntat oss. 
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Marknad och Historik 

Marknaden för solceller  
Att marknaden för solceller fullständigt exploderar just nu torde 

knappast ha undgått någon. Drivkrafterna är klimatet och det senaste 

året givetvis de skenande energikostnaderna. Men det är inte bara en 

bättre kontroll på priset, utan också garanterad tillgänglighet på el 

som lockar både företag och hushåll till en investering i en egen sol-

cellsanläggning. 

Solcellstrenden är dock inte så ny som man kan tro. Globalt har mark-

naden gått från 22 GW kapacitet installerad under 2007 till beräknat 

240 GW som kommer att ha installerats i år. Det är en årlig tillväxttakt 

på nästan 35%, dvs det tar bara drygt två år för en fördubbling av 

mängden kapacitet som installeras per år. I april i år passerades 1 TW 

i globalt installerad effekt – 10 gånger mer på 10 år, eller 26% per år. 

Viktigare är dock hur det ser ut framåt och där räknar exempelvis 

Bloomberg New Economy Finance med att det om 10 år kommer att 

installeras 1200 GW per år, vilket skulle innebära en tillväxttakt om 

drygt 15% per år i genomsnitt under perioden. År 2030 beräknar EIA 

att drygt 15% av all el i Europa kommer att genereras med solceller – 

en fördubblad andel mot idag av en snabbt växande kaka på grund av 

den starka elektrifieringstrenden. Då är dessa beräkningar ändå 

gjorda före kriget i Ukraina och rusningen i Europa mot energiobero-

ende. 

En fortsatt kraftig strukturell tillväxt under många år är med andra 

ord bakgrunden, men till det ska läggas en omogen och okonsoliderad 

marknad. I lilla Sverige finns det flera hundra bolag som installerar 

solceller och branschförbundet Svensk Solenergi räknar idag 280 

medlemmar. Det är med andra ord upplagt för utslagningar och upp-

köp under resans gång. Soltech har insett det och har bestämt sig för 

att komma ut som en av vinnarna på processen genom att mycket 

snabbt skaffa sig storleksfördelar. 

Om Soltech Energy  
Soltech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade (BIPV) sol-

celler samt säljer utanpåliggande solenergilösningar. Verksamheten 

har sedan 2019 stärkts med ett stort antal förvärv som breddar bola-

gets erbjudande och tar marknadsandelar. Traditionella bolag inom 

bland annat tak, fasad och el, har förvärvats in i Soltech-koncernen 

och börjat erbjuda hållbara produkter tillsammans med deras tradit-

ionella utbud. Takprodukterna består delvis av utanpåliggande tradit-

ionella solceller samt även egenutvecklade solceller integrerade direkt 

i takpannorna, kallade Soltech RooF och Soltech ShingEl. Soltech er-

bjuder även fasadprodukten Soltech Facade, som integrerar solceller i 

byggnadsfasader som helt ersätter fasaden. 

Soltech leds av VD Stefan Ölander sedan 2018 som också är en av 

bolagets största ägare med totalt 1,4 miljoner aktier i bolaget. I led-

ningen återfinns bred erfarenhet från ledande positioner i ett antal 

branscher med styrelseordförande Mats Holmfeldt i spetsen, med 25 

års erfarenhet från bank och finansbranschen och med bred erfaren-

 

Årligt installerad kapacitet, GW 

Källa: Bloomberg NEF 
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Nordens största solenergianläggning på tak som byggs 

för Castellum Hisingen Logistikpark i Göteborg. 
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het som rådgivare och styrelseledamot i start-ups och innovationsbo-

lag.  

Starka år historiskt   
De senaste åren har kännetecknats av stark tillväxt för Soltech, såväl 

organiskt som via förvärv. Koncernens intäkter växte hela 469% till 

2019 då de uppgick till 303,5 mkr. Bolaget levererade sedan tillväxt på 

65% till 2020 med intäkter på 500 mkr och 148% tillväxt till 2021 då 

intäkterna landade på 1239 mkr, alla siffror inklusive den nu särnote-

rade kinesiska verksamheten Advanced Soltech AB (ASAB). Tillväxten 

har rört både den svenska och kinesiska verksamheten men är störst i 

Sverige som uppvisat mycket stark tillväxt under de senaste åren. Pro-

gnosen för i år pekar på en omsättning om 1700 mkr, en ökning med 

86% från 2021 års nettoomsättning på 913 mkr, exklusive ASAB och 

övriga intäkter, främst statliga bidrag hänförliga till ASAB. Merparten 

av denna tillväxt kan härledas till ett stort antal genomförda förvärv 

under åren, beskrivna nedan.  

Trots den starka tillväxten har resultatet hållit upp väl historiskt. 

EBITDA och rörelseresultatet ökade 2020 med 56 respektive 72 pro-

cent, till att uppgå till 101,8 miljoner kronor och 42,7 miljoner kronor. 

Fjolåret, 2021, innebar ett EBITDA-resultat på 317,5 miljoner kronor 

och ett rörelseresultat på 150,7 miljoner kronor, kraftigt stärkt av en 

extraordinär intäkt i samband med särnoteringen av Advanced Sol-

tech.   

En makalös förvärvsresa 
Den starka tillväxten bygger till stor del på förvärv där Soltech byggt 

upp en enhetlig koncern av sol-, el-, fasad- och takbolag som tillsam-

mans innebär ett komplett solenergierbjudande. Fokus har genomgå-

ende varit att förvärva bolag med etablerad, lönsam historia som är 

villiga att ta steget till solenergibranschen. Stort fokus ligger på att 

hitta entreprenöriella företag med en vilja att fortsätta driva och ut-

veckla bolaget inom den växande koncernen. På detta sätt byggs, som 

bolaget själva uttryck det, optimala förutsättningar för tillväxt med en 

stor grupp drivna entreprenörer i samma koncern. Därtill genomförs 

förvärven ofta till attraktiva multiplar där onoterade bolag tas in i en 

noterad miljö vilket får värdeskapande effekter och synergier uppstår 

genom tillgång till alla nödvändiga kompetenser i huset, såsom solut-

rustning, tak/fasad och elinstallationer. 

Förvärvsstrategin beslutades i slutet av 2018. Året därpå inleddes med 

att Soltech förvärvade majoritetsposter i Nyedal Solenergi, ett solener-

gibolag, samt NP-Gruppen, ett av Sveriges mest etablerade takföretag. 

Detta följdes upp med ett förvärv av Swede Energy Power, ett av Sve-

riges ledande solenergiföretag. Året avslutades med att en majoritets-

post förvärvades i Merasol AB, ytterligare ett etablerat solenergibolag 

med fokus mot företagsmarknaden. Detta följdes upp med förvärvet 

av Soldags i Sverige AB, ytterligare ett solenergibolag. 2020 känne-

tecknades av accelererade förvärvstakt, där hela åtta bolag förvärvades 

in i koncernen. Takorama AB och Fasadsystem i Stenkullen AB var de 

första två förvärven. Takorama förvärvades under mars månad och 

arbetar med platta tätskiktstak inriktade mot företagsmarknaden. 

Därefter kom förvärvet av Fasadsystem i Stenkullen AB som är ett av 

Sveriges ledande företag inom fasadbranschen med lång erfarenhet av 

att utveckla aluminiumfasader. Efter sommaren förvärvades 60 pro-

 

Sedan förvärvsstrategin lades fast i slutet av 2018 har Soltech 

vuxit så det knakar. 

Källa: Bolaget 
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Soltech Shingel, en modern takpanna med fullt integre-

rade solceller. 
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cent av aktierna i Miljö & Energi Ansvar Sverige AB, två takföretag i 

Kalmar och Växjö, Takrekond i Småland AB och Takrekond i Kalmar 

AB och slutligen Din Takläggare i Arvika AB.  

2021 gick i samma anda och startade med förvärv av Annelunds Tak 

AB och Ljungs Sedum Entreprenad AB. Därefter utökade bolaget 

ägandet i Swede Energy och Merasol till 100% och i maj förvärvades 

också Takbyrån i Alingsås AB. Slutligen tog bolaget position inom 

elteknik, med förvärven av Provektor Sweden och Rams El. Under 

tredje kvartalet förvärvades takbolaget Wettergrens Tak, och 

Neabgruppen inom elteknik. Fjärde kvartalet köptes fasadbolaget 

ESSA Glas och Aluminium AB i Örebro och därefter Falu Plåtslageri 

AB samt Tak och Bygg i Falun AB. Sammanlagt innebär detta totalt 10 

genomförda förvärv under 2021. 

2022 har i Sverige inneburit två tilläggsförvärv, Trönninge Elektriska 

och Solexperterna i Värmland AB, samt förvärv av minoriteten i Din 

Takläggare, Fasadsystem i Stenkullen och Takrekond i Småland och 

100%-iga förvärv av TGs El i Finspång och Takab i Jönköping. Slutlig-

en förvärvades 80% av aktierna i Kalema E-Mobility, vilket är Soltechs 

första renodlade elbilsladdningsbolag. 

Strategiskt viktiga utlandsförvärv 
Emellertid domineras innevarande år av utlandsförvärven: 365 Ener-

gie Holding BV (365zon) i Nederländerna i april och spanska Sud 

Energies Renovables SL i juni, vilket vi skrev om lite utförligare i bör-

jan av augusti. 

Den strategiska betydelsen av dessa förvärv bör inte underskattas. Det 

är kliv in på helt nya marknader, det är betydligt större förvärv än vad 

Soltech tidigare gjort och det är solcellsbolag och inte installationsfir-

mor (tak, fasad, el) som har varit Soltechs fokus på hemmaplan på 

senare år. De kommer båda dessutom att utgöra lokala hubbar för 

ytterligare förvärv, ungefär som Soltech själva är hubben i Sverige. 

365zon har omkring 40 anställda och tillhandahåller huvudsakligen 

solcells- och laddinstallationer till privatpersoner. Bolaget omsatte 

250 miljoner kronor under 2021 med ett rörelseresultat på 10 miljo-

ner kronor. Bara under resterande 2022 väntas bolaget tillföra cirka 

260 miljoner i omsättning och fram till 2024 väntas omsättningen från 

bolaget uppgå till cirka 1,2 miljarder med ett rörelseresultat kring 120 

miljoner. Tillväxten väntas dels vara ett resultat av den starkt växande 

nederländska marknaden, dels en effekt av de synergier som väntas 

uppnås när bolaget blir en del av Soltech-koncernen. Förvärvslikviden 

för 53,3 procent av aktierna uppgår till 115,7 miljoner, men eventuella 

tilläggsköpeskillingar kommande år kan öka siffran till cirka 193 mil-

joner totalt. Bolaget har också en option att förvärva resterande delen 

av bolaget under 2025. Givet den starka historiken, tillväxten och lön-

samheten var prislappen attraktiv och motsvarande börsnoterade 

bolag hade troligen krävt ett klart högre pris. Priset var även på jäm-

förbar nivå med svenska bolag trots att 365zon kan uppvisa klart 

bättre lönsamhet och en rörelsemarginal kring 10 procent. 

Sud Renovables omsatte 2021 ca 90 mkr som beräknas öka till ca 245 

mkr 2022 med en rörelsemarginal om ca 8-10%. Bolaget är inriktat på 

utveckling och installation av solenergi- och lagringslösningar för fas-

tighetsägare och företag, men erbjuder även solcellslösningar för pri-

vatpersoner. Sud Renovables har ca 60 anställda i moderbolaget och 

Även för privatbostäder 
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ca 35 anställda i det helägda dotterbolaget, Instal Sud, som är ett in-

stallations- och montageinriktat bolag och som ingår i förvärvet vilket 

är positivt. Utöver god solinstrålning skapar kombinationen av poli-

tiska lättnader och höga elpriser mycket goda förutsättningar för sole-

nergiaktörer i landet. Till och med 2024 beräknas Sud Renovables 

bidra med över 868 MSEK i omsättning till en rörelsemarginal om 8-

10%. 

Förvärvet av 65% av Sud Renovables betalas med en initial kontantdel 

om ca 45 MSEK och med nyemitterade Soltech aktier till ett värde av 

ca 36 MSEK. Under de kommande 36 månaderna kan en rörlig till-

äggsköpeskilling om totalt ca 98 MSEK betalas ut, om uppställda om-

sättnings- och lönsamhetsmål uppnås, vilket skulle ge en total förvärv-

slikvid på ca 179 MSEK. Soltech har dessutom en option på att köpa 

upp resterande 35 % efter 2024 till en liknande värdering. Även här 

framstår prislappen som klart attraktiv, om än med reservation för att 

vi inte vet hur mycket skulder som ingår. 
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag 

som sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. 

Aktiespararna kan dock inte garantera informationens riktighet. 

Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendat-

ion eller uppmaning att investera i något finansiellt instrument. Åsik-

ter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för motta-

garen. Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade 

Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras 

löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Akti-

espararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av 

intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna 

kan dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta ska-

dor som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna 

analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdesteg-

ringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med 

risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument 

och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas 

som en indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Johan Voss-Schrader äger inte och får heller inte äga ak-

tier i det analyserade bolaget. 
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