
Disclaimer: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Midsummer AB (publ) i samband med förestående 
emission. Då samtliga uppgifter härrör från Midsummer AB (publ) friskriver sig G&W från allt ansvar för innehållet  
i detta dokument. Detta även avseende andra än direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av  
investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument.

Erbjudandet i korthet
Emissionsvolym: Högst 253,5 MSEK

Teckningskurs:  10,50 SEK per Unit

Units: Varje Unit består av en ny aktie och en vederlagsfri 
teckningsoption där varje två (2) teckningsoptioner 
ger rätt att fr o m 1 november 2021 och t o m 30 
november 2021 teckna en (1) ny aktie till en kurs 
om 15,20 SEK per aktie

Teckningstid: 21 oktober – 5 november 2020

Handel i Uniträtter: 21 oktober – 3 november 2020

Företrädesrätt: Varje sju (7) befintliga aktier ger rätt att teckna fem 
(5) Units

Avstämningsdag: 19 oktober 2020

Emissionsgaranti:  Teckningsförbindelser och garantåtaganden upp-
går till cirka 253,5 MSEK, motsvarande 100 procent 
av den totala Företrädesemissionen

Teckning utan:  Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare
företräde  att utan företrädesrätt anmäla intresse om teck-

ning av nya Units i Midsummer

Observera att tilldelade Uniträtter förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att Uniträtternas värde inte ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja 
de erhållna Uniträtterna och teckna Units senast den 5 november 2020 eller, senast den 3 november 2020 sälja de erhållna Uniträtterna som ej avses 
utnyttjas för teckning av Units. Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar Units genom respektive förvaltare.

Information kring 
Midsummers 
företrädesemission
Med teckningsperiod 21 oktober - 5 november 2020



Midsummer tillverkar och säljer solpaneler och integrerade solcellstak samt nyckel-
färdig produktionsutrustning för flexibla tunnfilmssolceller. Produktionsutrustning-
en möjliggör effektiv tillverkning av solceller och solpaneler som är flexibla, oömma, 
uppvisar låg vikt och kan monteras på en mängd olika underlag och inom flera olika 
applikationsområden. Bolaget har under de senaste åren utvecklat sin position, och 
är idag verksam i hela kedjan, från produktion av tillverkningsutrustning till installa-
tion av färdiga solcellstak.

Midsummer är av uppfattningen att de idag är den enda aktören på marknaden som 
konkurrenskraftigt kan tillverka denna typ av produkt och bedömer att man har po-
tential att ta väsentliga marknadsandelar i framtiden. Midsummer bedömer att de 
har ett väsentligt tekniskt försprång och de är en av få tillverkare av solpaneler inom 
EU. Avsikten är att kapitalisera på försprånget och påbörja en ambitiös expansion 
genom att väsentligt öka produktionskapaciteten och därigenom även tillverkning 
och försäljning av solpaneler i egen regi.

Slutprodukterna, solpanelerna är flexibla, slitstarka, har låg vikt och kan monteras 
på en mängd olika underlag. Dessa egenskaper gör att Midsummers solpaneler kan 
användas i en stor mängd applikationer där traditionella kiselbaserade solpanelers 

vikt och skörhet kan vara begränsande eller till och med utesluta installation. Tack 
vare Midsummers solpanelers egenskaper har Bolaget redan idag produkter för den 
växande BIPV-marknaden (Building Integrated Photovoltaics), där solcellerna är in-
tegrerade med byggnaden eller byggnadsmaterialet.

Affärsmodell och expansionsstrategi

Midsummers affärsområden är (i) försäljning av byggnadsintegrerade solceller 
samt (ii) försäljning av produktionsutrustning och processer. Grundläggande för 
Midsummers affärsmodell är att kontrollera hela värdekedjan från produktion av 
produktionsutrustning, via produktion av solpaneler till installation av solcellstak. 
Fördelarna Midsummer ser med att äga hela värdekedjan är att Bolaget blir snabb-
rörligt och kan anpassa produktionen efter marknadsförutsättningarna.

Detta är Midsummer!

Produktionsutrustning och processerFörsäljning av byggnadsintegrerade solceller

Försäljning av DUO-maskiner, inklusive processtödAffärsområdet lanserades 2019
Förestående europeisk expansion

Bolaget utvecklar och producerar produktionsutrustning för kunder globalt. 
Intäkterna från denna verksamhet är intermittent och sker vid order och slut- 
leverans hos kund. I samband med försäljning av produktionsutrustning erbjuds 
kunderna även att teckna, drifts- och serviceavtal som genererar återkommande 
intäkter. 

Bolaget utvecklar och producerar solpaneler både för privatmarknaden och 
kommersiella fastigheter med fokus på den europeiska marknaden. Distributio-
nen till dessa marknader sker genom en kombination av egen försäljning och 
installation samt via distributörer. Intäkterna från denna verksamhet sker löpande 
i samband med färdigställande av installation. 

Midsummers två affärsområden:

”Midsummers vision är att alla byggnader 
i framtiden ska drivas av solel”



I syfte att uppnå sin vision är Bolagets ambition att kapitalisera på den växande 
BIPV-marknaden genom att:

n Väsentligt öka produktionskapaciteten.

n Minska produktionskostnader.

n Erbjuda pålitliga och attraktiva produkter med extra fördelar för kunden.

För att uppfylla ovanstående ambitioner behöver Midsummer finansiera produk-
tionsökningen av solpaneler varvid Bolagets produktionskostnader även förväntas 
minska. I takt med ökad försäljning kommer tekniken stegvis erbjudas till nya mark-
nader och i alltfler utföranden.

Förestående nyemission syftar till att tillföra de finansiella resurser som bedöms 
krävas för att effektivt kunna fullfölja expansionsplanerna och dra full nytta av det 
tekniska försprång som man har.

Planerad användning av nettolikviden

Nyemissionen kommer att tillföra cirka 253,5 MSEK före emissionskostnader och 
den nettolikvid som Bolaget tillförs planeras huvudsakligen att användas enligt ned-
an:

(i) Investeringar cirka 45%
(ii) Försäljnings- och marknadskostnader cirka 6% 
(iii) Rörelsekapital cirka 49% 

”En tredjepartsgranskad livscykelanalys 
(LCA) visar att koldioxidavtrycket 

från Midsummers svensktillverkade 
solpaneler är nästan 90 % mindre 

än från konventionella kiselbaserade 
solpaneler tillverkade i Kina.”

Motiv till företrädesemission

Satsning på europeiska marknaden, och 
upprättande av en fabrik i Italien

Bolaget har identifierat en attraktiv möjlighet att 
bygga upp produktionskapacitet i Italien. Etable-
ring av en produktionsanläggning i Italien spelar 
en central roll i Bolagets strategi att skala upp 
produktionen väsentligt. Den italienska markna-
den för solpaneler har den attraktiva kombina-
tionen av hög solinstrålning, höga elpriser och 
subventioner för solpaneler genom skattereducering på upp till 110 % av investe-
ringskostnaden. Satsningen innebär att Bolaget fullföljer strategin som utstakades i 
noteringsprospektet 2018 om att på sikt öka andelen intäkter från egen produktion 
och försäljning av solpaneler. 

Uppbyggnaden av en fabrik i Italien bedöms av Bolaget som gynnsam, dels ur ett 
försäljningsperspektiv, då Bolaget bedömer att man har passande produkter för den 
italienska solpanelsmarknaden, och framförallt till följd av de fördelaktiga etable-
ringsstöd med mjuka lån och bidrag via myndigheter som erbjuds som incitament 
för företag som vill etablera produktion och skapa arbetstillfällen i Italien. 

Bolaget planerar att under hösten 2020 lämna in en ansökan till Invitalia för inves-
teringsstöd för produktionsanläggningen. Investeringen i Italien är beroende av stö-
det från Invitalia. Den totala investeringen för produktionslokalen i Italien planeras 
uppgå till cirka 50 miljoner Euro, där det nybildade dotterbolaget Midsummer Italia 
beställer ett antal maskiner från moderbolaget vilka beräknas kunna uppnå en pro-
duktionskapacitet på 50 MW/år. Majoriteten av den totala investeringen avseende 
den europeiska expansionen väntas finansieras med bidrag och lån till förmånliga 
villkor. 

Marknadens övergripande drivkrafter

Marknaden för solceller har historiskt drivits av 
en kombination av politiskt beslutade incita-
ment och ökad miljömedvetenhet och därige-
nom även stigande efterfrågan på miljövänlig 
energiproduktion.

Kontinuerlig teknisk utveckling under många år 
har möjliggjort en ständigt förbättrad prestanda 
i kombination med sjunkande priser. Från att ha 

varit en dyr produkt endast lämpad för några få utvalda och prisokänsliga applika-
tioner som i t ex rymdindustrin, har solcellen blivit en massmarknadsprodukt som 
med dagens prestanda väl kan konkurrera eller i många fall till och med överträffa 
flera etablerade energislag.

Den globala marknaden för solceller ökar mycket kraftigt. Sedan 2009 har den växt 
över 25 gånger mätt i total installerad kapacitet. Midsummer bedömer att nästa sto-
ra förändring av marknaden kommer att vara integreringen av solceller direkt i bygg-
nader och fordon. Globalt fanns cirka 627 GW installerad solpanelskapacitet vid 
utgång av 2019 varav ca 115 GW (18 %) installerades enbart under 2019. Efter en 
kraftig tillväxt i årlig installerad kapacitet fram till 2017 då den nådde cirka 100 GW, 
stagnerade marknaden under 2018 för att sedan under 2019 återigen börja växa.

Priset på solpaneler och installationer har sjunkit kontinuerligt i takt med att tekni-
ken utvecklats och solcellernas prestanda förbättrats.
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”Midsummers långsiktiga vision är att 
samtliga byggnader i framtiden ska vara 

soldrivna. För att uppnå denna vision 
måste vi förvandla konceptet med 

solpaneler. Framtidens solpaneler måste 
vara lätta och flexibla, estetiskt tilltalande 

och generera el kostnadseffektivare 
än det befintliga elnätet.”

Sven Lindström, vd



Midsummer är verksamma på en betydande och växande marknad 

n Den globala marknaden för solceller ökar mycket kraftigt. Sedan 2009 har den 
växt över 25 gånger mätt i total installerad kapacitet. Midsummer bedömer att 
nästa stora förändring av marknaden kommer att vara integreringen av solcel-
ler direkt i byggnader och fordon.

n Midsummers solpanelers positiva egenskaper gör att den framväxande byg-
gintegrerade solcellsmarknaden är högintressant. Byggintegrerade solcells-
marknaden spås visa en årlig genomsnittlig tillväxttakt mellan 2015–2021 om 
36 %. 2021 förväntas marknaden vara värd 11 miljarder euro. 

Midsummer erbjuder solpaneler med unika egenskaper som är diskret designade

n Midsummer erbjuder solpaneler med diskret design för alla tak, solpanelerna 
produceras lokalt med 90 % lägre CO2-utsläpp än konventionella solpaneler. 

n Midsummer har genom omfattande forsknings- och utvecklingsarbete möjlig-
gjort produktion av tunna (2 mm tjocka), flexibla, högeffektiva CIGS (Copper 
Indium Gallium Selenium) solceller på stålsubstrat utan att använda det mil-
jöfarliga grundämnet kadmium. Solpanelerna är lätta och väger endast ¼ av 
kiselsolpaneler.

Midsummer kontrollerar hela värdekedjan, från produktion av produktions- 
utrustning till försäljning och installation av solpaneler

n Fördelarna Midsummer ser med att äga hela värdekedjan är att Bolaget blir 
snabbrörligt och kan anpassa produktionen efter marknadsförutsättningarna. 

n Bolaget anser sig även utveckla teknologin och nya produkter i hög takt och 
kan på ett effektivt sätt och med god kvalitet producera dessa för att möta 
marknadens efterfrågan.

Midsummer står inför en europeisk expansion och en väsentligt ökad  
produktionskapacitet

n Bolaget har identifierat en attraktiv möjlighet till att bygga upp produktionska-
pacitet i Italien. Etablering av en produktionsanläggning i Italien spelar en cen-
tral roll i Bolagets strategi att skala upp produktionen väsentligt, från nuvarande 
årliga produktionskapacitet om 5 MW till 50 MW.

n Den italienska marknaden för solpaneler har den attraktiva kombinationen av 
hög solinstrålning höga elpriser och subventioner för solpaneler genom skat-
tereducering på upp till 110 % av investeringskostnaden. Detta både sänker 
investeringskostnaden och ger ett högt värde på den producerade solelen.

Hållbarhet är en konkurrensfördel

n Midsummers produktionsprocess har i en tredjepartsgranskad livscykelanalys 
konstaterats lämna upp till 90 % lägre koldioxidavtryck än produktion av tradi-
tionella kiselsolpaneler. Skillnaden beror på Midsummers produktionsprocess 
som använder en mindre mängd insatsmaterial och en lägre mängd energi. 

n Midsummer gör bedömningen att solcellsleverantörer i framtiden i allt större 
grad kommer att bedömas utifrån klimateffekten av sina produktionsproces-
ser. Här har Midsummer en klar konkurrensfördel!

Varför ska man investera i Midsummer?

Hänvisning till upprättat prospekt: 

Föreliggande material är en introduktion till Midsummer och Erbjudan-
det om teckning av Units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett 
sammanfattning av det prospekt som upprättats med anledning av Er-
bjudandet och som offentliggjordes den 16 oktober 2020. Exempelvis 
innehålller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som 
Midsummer bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en 
investering i Bolagets värdepapper. Dessa risker och annan information 
vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och 
av en investering i Midsummer, finns återgivna i prospektet. Innan ett 
investeringsbeslut tas, bör Prospektet studeras i detalj. 

Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på www.midsummer.com. 

Midsummer AB (publ)
Elektronikhöjden 6
SE-175 43 Järfälla
Tel: 08 525 09 610
www.midsummer.se



SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL II
Teckning utan företrädesrätt

 Teckningstid:
 Teckningskurs:

 Tilldelning:

 Likviddag:

21 oktober - 5 november 2020.
10,50 kronor per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri 
TO 1.
Eventuell tilldelning meddelades genom utskick av avräkningsnota. 
Likvid dras ej från föranmäld depå.
Tre bankdagar efter utskick av avräkningsnota.

Tecknare med depå: Om du redan har tecknat 
units med företrädesrätt och vill öka sannolikhe-
ten att få tilldelning utan företrädesrätt måste din 
teckning gå via samma bank/fondkommissionär 
som teckningen med företrädesrätt.

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring 
eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig 
kontakta din förvaltare för teckning. 

stycken units i Midsummer AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.  

B. OM TILLDELNING SKER SKA TILLDELADE UNITS LEVERERAS TILL:

Medborgarskap:

VP-Konto:      0   0   0

C. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER:

eller Depånummer:

Efternamn: Personnummer/Org.nummer:Förnamn/Företagsnamn:

Adress:

Postnummer och ort: Land:

E-postadress: Telefon:
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Vid annat medborgarskap än svenskt, ange Nationellt id (NID)1:

1Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid 

D. POLITISKT EXPONERAD PERSON (PEP)*: (måste fyllas i av alla tecknare)
Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP): Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, parlamentsleda-
mot, ledamot i styrelse för politiskt parti, domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantags-
vis kan överklagas, ledamot i styrelse för politiska partier, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank, ambassadör, diplomatiskt sändebud 
eller hög officer i försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, någon av ovanstående befattningar på internationell 
nivå, ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).

** Närmaste familjemedlem betyder - Make/maka, Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka Sambo enligt definitionen i Sambolagen (2003:376), 
Barn eller Barns make/partner samt Förälder

*** Känd medarbetare betyder:
Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person 
tillsammans med en sådan person.

Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Signering sker på sidan 2 – inkommen teckning utan signatur är inte giltig!

Bank/Fondkommissionär:

Teckna med BankID: Istället för att fylla i denna blankett kan du teckna denna emission enkelt och 
smidigt med BankID. Gå in på: www.aktieinvest.se/midsummer2020 och följ instruktionerna.

A. UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE:

Legal Entity Identifier (LEI)2 (juridiska personer):

2Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

E. FÖRETRÄDARE FÖR FÖRETAGET - FIRMATECKNARE (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänliga kontakta Aktieinvest

PersonnummerFirmatecknare 1 - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

PersonnummerFirmatecknare 2 - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

556665-7838

Anmälningssedel för teckning av units i Midsummer AB (publ) utan företrädesrätt



H. SIGNATUR

Signera här:
Efternamn:Förnamn: Underskrift:

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, Box 7415, 103 91 Stockholm 
Eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

Alla handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 5 november 2020.

Undertecknad är medveten om samt medger att:
• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
• Prospekt finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.midsummer.se.
• Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av 

dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.
• Fullständig information samt villkor framgår av prospekt utgivet i oktober 2020 av styrelsen i Midsummer AB (publ)
• Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av ovan angivet prospekt och denna 

teckningssedel.
• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units eller helt utebli.
• Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla 

det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna 
kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten 
samarbetar med. För mer information om behandling se www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy.

• Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
• Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investerings-

rådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
• Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- 

eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver 
åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av units som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

• Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

F. VERKLIG HUVUDMAN (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två verkliga huvudmän, vänliga kontakta Aktieinvest

Personnummer1. Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Personnummer2. Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

556665-7838

Vid fler än två verkliga huvudmän vänligen kontakta Aktieinvest

G. TECKNING ÖVER 15 000 EUR, OM DU ÄR PEP* ELLER BOSATT UTANFÖR EU/EES
Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra teckningsanmälningar 
ett sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du:

Fysisk person:
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektronisk  med BankID.
• Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om kundkännedomsblanketten ovan fylls med BankID krävs ej 

vidimerad ID-handling.
Juridisk person:
• Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknares ID-handling. 
• Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän. 
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av  blankett eller elektroniskt med BankID.


