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Handeln med aktier i solenergiföretaget Midsummer inleds
idag
Idag inleds handeln med aktier i Midsummer, vid Nasdaq First North i Stockholm.
Midsummer är en svensk snabbväxande och världsledande utvecklare och leverantör av
avancerade lösningar inom solenergi, Bolaget genomförde nyligen en publik nyemission
som övertecknades med 400 procent och som tillförde bolaget cirka 100 miljoner kronor.

Emissionen i översikt
Emissionsbelopp:
Antal emitterade aktier:
Emissionskurs:
Kortnamn:
ISIN:

100 000 035 kronor
6 175 000
16,20 kronor per aktie
MIDS
SE0011281757

Inför emissionen har teckningsförbindelser erhållits från större investerare däribland Skandia
Fonder, Nordea Fonder, Sensor Sverige Select och Ålandsbanken vilka totalt uppgår till 85,7
miljoner kronor.
Totalt finns det efter emissionens genomförande och registrering 30 902 200 utestående aktier i
Midsummer.
Fördubblad omsättning och resultat två år i följd
Midsummer är en utvecklare och leverantör av ett unikt produktionssystem kallat DUO för
tillverkning av lätta, flexibla och robusta solceller. Bolaget avser att använda det tillförda
kapitalet från nyemissionen till att bygga ut sin produktionskapacitet från cirka 10 till 40 DUOmaskiner per år samt etablera en produktionslinje för ”Clix by Midsummer”, ett plug & play
plåttak med integrerade solceller, samt till marknadsföring och förstärkt rörelsekapital.
Midsummer presenterade nyligen ett rekordresultat för 2017. Intäkterna nära nog fördubblades
till 132 miljoner kronor och EBITDA1 blev 42 miljoner kronor. Anledningen till den starkt ökade
omsättningen och vinsten är växande ordervolym från Asien för DUO.
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Rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar.

G&W Fondkommission har varit finansiell rådgivare till Midsummer i samband med noteringen
och nyemissionen och är bolagets Certified Adviser på First North.
För bilder vänligen besök: http://midsummer.se/press/media-gallery

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 10:00 CET den 21 juni 2018.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610
Om Midsummer
Svenska Midsummer, grundat 2004, är en utvecklare och leverantör av produktionssystem för
tillverkning av lätta, flexibla och robusta tunnfilmssolceller. Midsummer producerar även
plåttak (Clix by Midsummer) med integrerade solceller och enkel installation. Huvudkontoret
finns i Järfälla utanför Stockholm. Midsummer har ett långsiktigt partnerskap med
Kalifornienbaserade Sunflare Inc, avseende etablering av produktionsanläggningar för solceller
samt distribution av produkter med integrerade solceller i USA och Kina. För mer information,
vänligen besök: www.midsummer.se

