
 
 
 

I denna första utgåva av Oaklins nyhetsbrev inom 
solenergi kommer vi att belysa de viktigaste 

trenderna som påverkar marknadsutvecklingen i 
Sverige. Vi tar även tempen på Soltech Energy, som 
är en av de aktörer som för närvarande driver den 

pågående marknadskonsolideringen. Dessutom ger 
vi en uppdatering av de senaste  

M&A-transaktionerna inom segmentet i Norden.

 ”Solen som träffar jordens yta under 
90 minuter räcker för att tillgodose hela 
världens energibehov under ett helt år. 

Det är en hisnande tanke men också 
något som kan driva förändring.”

CHRISTER LARSSON
CHIEF M&A

SOLTECH ENERGY

MARKNADSÖVERSIKT (s.2)
En översiktlig beskrivning av den 
svenska solenergimarknaden samt den 
marknadskonsolidering som just nu pågår.

INTERVJU MED SOLTECHS CHIEF M&A 
CHRISTER LARSSON (s.4)
Vi får bland annat Soltech Energys syn på 
marknaden och effekterna av COVID-19. Soltech 
Energy berättar även om sina förvärvsambitioner.

M&A-AFFÄRER I NORDEN (s.6)
Ett urval av de senaste transaktionerna inom 
solenergisektorn i Norden.

Solenergi – Marknaden som 
fortsätter skina
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Marknadsöversikt
FORTSATT GODA 
TILLVÄXTUTSIKTER FÖR 
SOLENERGIMARKNADEN 

Den svenska marknaden för solenergi 
är en av de snabbast växande 
marknaderna inom förnyelsebar energi. 
Enligt Energimyndigheten förväntas 
solenergiproduktionen i Sverige öka 
med en genomsnittlig årlig tillväxttakt 
på ca. 50% mellan 2019-2022. Trots en 
stark förväntad marknadstillväxt står 
solenergi i dagsläget för knappa 0,3% 
av den svenska energiproduktionen. 

Regleringar och ökad 
miljömedvetenhet driver efterfrågan av 
solenergianläggningar

Tillväxten på den svenska 
solenergimarknaden kan till stor 
del förklaras av det skifte mot ökad 
miljömedvetenhet som ägt rum under 
senare år. Svenska myndigheter 
har infört en rad åtgärder för att 
öka investeringarna i förnyelsebar 
energi med syfte att nå högt ställda 
miljö- och hållbarhetsmål. Samtidigt 
har en stor förändring skett hos såväl 
privatpersoner som företag. 

Idag prioriteras ett hållbart synsätt 
där effektiv energianvändning samt 
nyttjandet av förnyelsebara energikällor 
är två viktiga hörnstenar.

En av de regleringar som bidragit 
till att driva privatmarknaden för 
solcellsinstallationer i Sverige är 
investeringsstödet för installationer 
av solceller. Tidigare i år satte 
regeringen ett ansökningsstopp 
för investeringsstödet till den 
7e juli och nu står det klart att 
investeringsstödet kommer att ersättas 
av ett skatteavdrag från och med 
2021. Oavsett statligt stöd finns det 
mycket som talar för att efterfrågan 
på solenergianläggningar kommer 
vara fortsatt hög under kommande 
år. En accelererande teknikutveckling 
som bidrar till förbättrad effektivitet i 
energiproduktionen, ökat miljöfokus 
samt större medvetenhet om 
användandet av solenergi i Sverige, 
är några viktiga marknadsdrivare som 
nämns av aktörer inom branschen.

M&A-MARKNADEN FÖR 
SOLCELLSFÖRETAG ÄR GLÖDHET

Marknadskonsolideringen drivs främst 
av industriella köpare

En rad kapitalstarka och förvärvsdrivna 
industriaktörer har under senare 
år visat ett ökat intresse för 
solenergimarknaden. Detta rör sig både 
om bolag som sedan tidigare har stor 
erfarenhet av energi- och installation, 
exempelvis Bravida och Soltech Energy, 
och bolag som tidigare inte bedrivit 
någon omfattande verksamhet inom 
energiområdet, såsom Axel Johnson. 

Bravida, som är ett av de 
ledande installationsbolagen i 
Sverige, förvärvade tidigare i år 
installationsföretagen Solkraft Sverige, 
verksamt inom projektering, installation 
och service av solenergianläggningar 
för privata- och kommersiella 
fastigheter samt finska Savon 
Aurinkoenergia, verksamt inom 
solenergilösningar för privatkunder och 
företag. Förvärven drivs bland annat av 
ökad efterfrågan på hållbara lösningar i 
installationsprojekt.
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Soltech Energy har en uttalad 
ambition att tillgodose sina kunders 
behov genom hela värdekedjan 
från innovation, utveckling och 
produktion av solteknologi, till 
försäljning, installation och optimering 
av solcellslösningar. Förvärv är en 
viktig del av bolagets tillväxtstrategi. 
Genom en hög förvärvstakt och 
breda förvärvskriterier säkerställer 
Soltech Energy sin position som en 
av de ledande helhetsleverantörerna 
av solenergilösningar i Sverige. 
Under 2019-2020 har Soltech 
Energy genomfört ett antal förvärv av 
solenergibolag samt av bolag med 
verksamhet inom takläggning och 
fasadsystem.

Under 2019 tog handels- och 
tjänstekoncernen Axel Johnson det 
första steget in på solenergimarknaden 
genom investeringarna i Eneo, 
verksamt inom anpassade lösningar för 
förnyelsebar energi inkl. elköpsavtal, 
konsulttjänster, installation och 
förvaltning samt Otovo, en plattform 
för distribuerande energiinstallatörer 
med fokus på solenergisystem för 
bostäder. Under 2020 har Axel 
Johnson genomfört ytterligare 

två investeringar i Svea Solar, 
verksamt inom solenergilösningar 
på konsumentmarknaden samt 
Solkompaniet, verksamt inom 
projektering och konstruktion av stora 
solelanläggningar till företag. Axel 
Johnson har en uttalad strategi att 
fortsätta investera i ledande nordiska 
bolag inom solenergi.

Oaklins konstaterar att den svenska 
transaktionsmarknaden för solenergi 
för närvarande är stark. Vad som 
dessutom är intressant är att flera 
industriaktörer är villiga att förvärva 
bolag som servar såväl konsument- som 
företagsmarknaden och som dessutom 
verkar i olika delar av värdekedjan. 
Detta erbjuder intressanta möjligheter 
för entreprenörsdrivna företag att hitta 
köpare utanför sin egen nisch som 
sannolikt kan bidra till nya intressanta 
affärsmöjligheter.

Solenergiföretag attraherar även 
intresse från finansiella investerare

Även finansiella investerare har 
fått upp ögonen för den snabbt 
växande solenergimarknaden. 

Redan 2018 förvärvades Freebo, 
en helhetsleverantör inom solkraft i 
Finland, av det finska riskkapitalbolaget 
MB Funds. Detta är ett bra exempel 
på en affär där ett riskkapitalbolag, 
med erfarenhet av att utveckla 
teknikintensiva bolag, går in och stöttar 
ett ledande solenergibolag med syfte 
att bredda verksamheten internationellt. 
Med största säkerhet kommer vi att få 
se fler förvärv av finansiella investerare 
i takt med att solenergimarknaden 
mognar.
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Under våren har Covid-19 dominerat 
nyhetsrapporteringen och det 
råder knappast någon tvekan om 
att pandemin kommer att påverka 
många branscher framöver. Vilka 
konsekvenser tror du att detta kommer 
att få för omställningen till förnyelsebar 
energi?

Coronapandemin har drabbat hela 
samhället och i många fall lett till stora 
tragedier i form av förlorade liv och 
jobb, något som vi har stor respekt för. 
Det har också lett till en skakig ekonomi 
och osäkerhet i flera branscher som 
beräknas vara under lång tid. Trots 
detta ser vi positiva effekter framförallt 
för miljön – kanske blir det här en 
ögonöppnare för hela världen vad gäller 
klimatfrågan där rapporter om att man 
har kunnat se klart vatten i Venedig 
och blå himmel kring Shanghai för 
första gången på ett decennium kan 
flytta den globala diskussionen om 
miljön till en högre nivå och också öka 
investeringsviljan för att satsa. 

Inom Soltech-koncernen ser vi ett 
fönster att ökad förståelse för vårt sätt 
att leva och konsumera verkligen har 
en miljövinst på både kort och lång sikt 
och något som möjliggör intresse för 
ambitiösa investeringar bland annat inom 
solenergi. 

För stora delar av världen är 
utbyggnaden av solenergi den billigaste 
lösningen som på sikt kommer skapa 
fler jobb än traditionell energisektor. 
Att ställa om till sol och använda 
all den potential som finns och bli 
självförsörjande är angeläget för såväl 
privatpersoner som stora industrier. Det 
är viktigt att världens regeringar och 
investerare inte ser pandemin som en 
signal att stanna upp utan snarare att 
snabba på. 

Vi håller örat mot rälsen även ur ett 
globalt perspektiv och är inte bara med 
och utvecklar verksamheter i Sverige 
utan vi levererar också solenergi i Kina – 

en marknad som både ligger i framkant 
och har stora miljöutmaningar. Vi har en 
lösning där stora industrier kan övergå 
till solenergi i stor utsträckning och 
därmed bidra till ett förbättrat klimat.

 
Vilka är enligt din mening de viktigaste 
trenderna inom solenergi som kommer 
att påverka marknadsutvecklingen 
under kommande år?

Solenergi är en lönsam investering och 
marknaden växer kraftigt i både Sverige 
och resten av Norden. Trenden att gå 
från fossil- till förnyelsebar energi är 
stark, särskilt när tekniken nu möjliggjort 
högre effektivitet till lägre priser på 
produkterna. Bara i Sverige installerades 
över 19 000 anläggningar under förra 
året och före pandemin förväntades en 
ökning även under 2020. 

Ett ökat fokus på fler gröna alternativ 
med mindre inverkan på miljön, 
självförsörjning och produktion närmare 
kunden är en stark trend. Innovation och 
utveckling är viktigt för möjligheten att 
kombinera flera förnyelsebara alternativ. 

De närmaste åren ser vi också att 
fler resurser tillkommer i kedjan, t ex 
produktion av vätgas, batteri- och 
energilagring. Även mikroproducenter av 
exempelvis solel kommer att ha en större 
betydelse för elförsörjningen totalt sett. 
Morgondagens elsystem måste kunna 
hantera variationer i systemet t ex med 
hantering av energiresurser där också 
import och export används för att få 
balans i elsystemet. 

Ökad kunskap om att solenergi 
fungerar utmärkt i Sveriges klimat och 
att det finns många olika lösningar 
för både tak och fasad kommer också 
driva utvecklingen framåt, något som 
vi arbetar med dagligen just nu i 
Soltech Labs. Instabiliteten på fossila 
bränslemarknaden ger en möjlighet att 
öka hastigheten för att skifta till ”clean 
energy” där beslut och stöd för en snabb 
utveckling behövs för att nå de globala 
målen till 2030.  

Investeringsstödet för 
solcellsanläggningar, som kan nyttjas 
av såväl privatpersoner som företag, 
är belagt med ansökningsstopp från 
och med den 7 juli i år. Hur ser du 
att detta kan komma att påverka 
investeringsviljan i solcellsanläggningar 
under 2021 och framåt? 
 
En klar och tydlig bild av vad som 
gäller på marknaden är viktigt för 
att både privatpersoner och företag 
ska känna att de kan planlägga sin 
solenergiinvestering på ett bra sätt. 

Därför behövs en långsiktig plan 
för solenergimarknaden i Sverige. 
Stimulanspaketen måste inriktas på att 
driva investeringarna i solenergi framåt 
och vara en katalysator för att skapa ett 
skifte att gå från traditionell energi till 
solenergi. Rätt vägval nu kommer att ge 
Sverige och klimatomställningen den 
skjuts framåt som behövs. 

När det gäller de stora installationerna 
så handlar det om att ta bort 255 kW-
gränsen. Vid installerad effekt på över 

Intervju med Soltechs Chief 
M&A Christer Larsson 

CHRISTER LARSSON
CHIEF M&A
SOLTECH ENERGY
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255 kW måste energiskatt betalas på el 
(elskatt) även på den del som används 
av kunden själv. Det här är inte en 
lösning som skapar investeringsvilja 
att bidra till en bättre energiförsörjning 
utan här måste företag och investerare 
ges möjligheten att kunna göra en 
lönsam satsning och på så sätt driva 
utvecklingen framåt. Idag medför 
denna energiskatt att det kommer 
gå långsammare att nå de uppsatta 
energimålen och utnyttja potentialen då 
många kunder väljer att avstå eller skjuta 
upp investeringar eller satsa på enbart 
mindre anläggningar. Inom Soltech 
jobbar vi som rådgivare i olika forum för 
att synliggöra alternativen och utveckla 
branschen. Vi är ledande på stora 
energianläggningar och vet hur man 
använder kraften på ett effektivt sätt. 

På privatsidan har bidragens utformning 
en stor marknadspåverkan. Just nu står 
vi inför ett skifte av subventionsmodell 
något som hämmar marknadens 
efterfrågan. När nya systemet är sjösatt 
tror vi att investeringarna kommer öka 
då fler och fler är intresserade av egen 
solenergi. 

Berätta mer om Soltechs 
förvärvsambitioner 
 
I Soltech-koncernen har vi företag med 
kompletterande kompetenser och 
erfarenheter. Vår gemensamma styrka är 
att tillgodose kunders behov genom hela 
värdekedjan: från innovation, utveckling 
och produktion av solteknologi, till 
försäljning, installation och optimering 
av solcellslösningar. Vi har siktet inställt 
på att leverera solenergi på ett modernt 
sätt till alla typer av kunder och behov. 
På så sätt tar vi en aktiv del i att utveckla 
morgondagens hållbara samhälle.

Vi drivs av att göra bra affärer som 
bidrar till en god miljö. Att vara med och 
transformera traditionella branscher är 
en ny dimension som vi börjat med under  
året. Det är en stor tillfredsställelse för 
oss och för medarbetarna på traditionella 
takföretag, fasadföretag, elektriker m.fl. 
att utveckla sina företag mot ett mer 
miljöinriktat håll. Med Soltechs finansiella 
och kunskapsmässiga stöd blir dessa 
företag hållbara framtidsföretag genom 

att addera solenergilösningar till sitt 
erbjudande. Med denna strategi förändrar 
vi samhället på riktigt.
Denna modell ger oss förutsättningar 
till stordriftsfördelar, ökad 
kompetensspridning och verksamhet på 
flera geografiska marknader. När flera 
delar kommer samman skapas direkt 
ett mervärde och högre affärsnytta. Vi 
förvärvar inte bara ett företag utan också 
kunskaper, insikter och erfarenheter.

Generellt ses ”Clean Energy Investments” 
generera en ROI som är 3 till 8 gånger 
högre än vanliga investeringar. Det är 
något vi ser som en drivkraft för vår 
förvärvsstrategi. 
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Datum Målbolag Land Bolagsbeskrivning Köpare Land

maj-20
Finskt energiföretag som 
säljer solenergilösningar till 
privatkunder och företag

apr-20

Svenskt företag som 
erbjuder installation och 
service av solcellslösningar 
för villor, lantbruk och 
kommersiella fastigheter

mar-20

Svensk projektör 
och byggare av stora 
solelanläggningar till företag, 
offentliga kunder och 
fastighetsbolag

feb-20

Svensk aktör inom 
solenergisystem 
som riktar sig mot 
konsumentmarknaden

dec-19
Svenskt företag som säljer 
och installerar solceller för 
den privata marknaden

dec-19

Svenskt företag som 
projekterar och installerar 
kompletta solcellslösningar 
för villor, lantbruk, företag 
eller fastigheter

nov-19

Norskt företag som 
tillhandahåller en 
plattform för distribuerade 
energiinstallatörer, 
fokuserad på 
solenergisystem för 
bostäder

jul-19

Svenskt företag som 
erbjuder helhetslösningar 
inom solenergi för företag 
och offentliga verksamheter

jun-19

Svenskt elinstallationsbolag 
som också fokuserar på 
solpaneler och andra 
energibesparande system

mar-19

Svenskt bolag som erbjuder 
hjälp till återförsäljare med 
projektering, leverans, 
installation och service

jan-18

Finskt företag som erbjuder 
försäljning och installation av 
solcellslösningar för främst 
privata kunder

M&A-affärer 
Ett urval av transaktioner inom solenergisektorn i Norden
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Om Oakl ins

OAKLINS ERBJUDER ETT 
BRETT UTBUD AV TJÄNSTER

• M&A (rådgivning vid köp och 
  försäljning av företag)
• Growth equity samt equity capital 
  markets advisory
• Debt advisory
• Corporate finance tjänster

Genom att kombinera globalräckvidd 
och omfattande sektorkunskap 
har Oaklins blivit en av de mest 
framstående M&A-rådgivarna i 
världen. Vi har tillgång till ett stort 
nätverk av såväl industriella- som 
finansiella marknadsaktörer med 
intressen inom förnyelsebar energi. 
Detta ger oss goda förutsättningar 
att erbjuda relevanta förvärvs- 
och avyttringsmöjligheter inom 
solenergisektorn.

Ingår förvärv eller avyttringar i din 
affärsstrategi? Kontakta i så fall någon 
av våra rådgivare som gärna utbyter 
idéer inom solenergisektorn.

  CHRISTOS KARABELAS
Analytiker

Stockholm, Sverige
T: +46 70 324 09 61

  LARS GUSTAFSSON
Partner 

Stockholm, Sverige 
T: +46 72 553 29 19

OAKLINS SWEDEN

Lokalt engagemang,
global räckvidd
Oaklins erbjuder M&A-möjligheter världen över. Våra rådgivare 
finns tillgängliga på den marknad som passar dig

Oaklins är världens ledande M&A-rådgivare i mid-market 
segmentet, med 850 medarbetare globalt och dedikerade 
branschteam i 45 länder världen över. Vi har genomfört över  
1 700 transaktioner under de senaste fem åren.

mailto:c.karabelas%40se.oaklins.com?subject=
mailto:l.gustafsson%40se.oaklins.com?subject=
mailto:n.karabelas@se.oaklins.com
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Oaklins disclaimer

This report is provided for information purposes only. Oaklins and its member firms make no guarantee, representation or warranty 
of any kind regarding the timeliness, accuracy or completeness of its content. This report is not intended to convey investment 
advice or solicit investments of any kind whatsoever. No investment decisions should be taken based on the contents and views 
expressed herein. Oaklins and its member firms shall not be responsible for any loss sustained by any person who relies on this 
publication.

© 2020 Oaklins. All rights reserved. 

Oaklins is the collective trade name of independent member firms affiliated with Oaklins International Inc.  
For details of the nature of affiliation please refer to www.oaklins.com/legal.


