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Villkor i korthet 

Teckningskurs 6 kronor 

Värdering pre-money 18 432 000 kronor 

Emissionsvolym 5 550 000 kronor 

Per 2022-12-05 vet vi att emissionsvolymen 

kommer övertecknas, men det finns utrymme för 

övertilldelning på upp till ytterligare 13 650 000 

kronor och styrelsen ställer sig positiv till 

övertilldelning. 

 

Teckning öppen till 2022-12-12 klockan 13 

Likviddag 2022-12-16. 

 

https://solarus.re

Solarus arbetar med solenergi. Solarus-bolagen 

har utvecklat, tillverkat och sålt högeffektiva 

hybrid-solfångare som ger både varmvatten och 

el. Solarus är etablerat med sex bolag i fyra länder 

Sverige, Nederländerna, USA och Sydafrika och ett 

sjunde under bildande på Cypern.  Solarus 

Renewables AB är världsledande inom forsknings- 

och utveckling av hybrid-solfångare och direkt eller 

indirekt delägare i övriga Solarus-bolag. Solarus 

solfångare har hittills installerat på över 100 platser 

i 28 länder i 4 världsdelar. 
 

Behovet av en omställning har aldrig varit så akut 

som nu. Dock har vi ingen brist på energi på 

Jorden, ungefär en och en halv timmes 

solinstrålning mot Jorden räcker för att täcka 

världens årsbehov av energi. Det gäller bara att 

tillvarata solenergin och det är Solarus 

Renewables AB:s expertområde. Ungefär 23% av 

solstrålningen ligger i det våglängdsområde som 

kiselceller kan omvandla till el vilket innebär att 

verkningsgraden i praktiken blir knappt 20% för en 

traditionell kiselbaserad solpanel. Solarus 

solfångare tillvaratar även den långvågiga 

värmestrålningen från solen vilket leder till 50-

300% högre verkningsgrad, ibland mer, beroende 

på omgivningstemperatur, solvinkel, hur klart 

solljuset är och systemlösningen. 

 
Tidvis används upp mot 90% av EU:s import av 

naturgas till uppvärmning och 10% till el. Att göra 

varmvatten med el från traditionella solpaneler är 

ingen bra idé, dels för att solpanelerna i praktiken 

har en verkningsgrad på knappt 20% och så 



uppstår ytterligare förluster vid omvandlingen från 

el till varmvatten. Med den låga verkningsgraden 

krävs mycket större solig yta för att täcka EU:s 

energibehov med traditionella solpaneler och så 

mycket solig takyta finns helt enkelt inte i våra 

tätbefolkade regioner. I stora delar av Europa 

räcker den förnybara elen inte till och elen görs 
via kol-, olje- eller naturgaseldade kraftverk med 

låg verkningsgrad. Att ta värmen direkt från solen 

med hög verkningsgrad är både enklare och 

billigare än att göra el som görs till varmvatten om 

installationen inte är för liten. 

 

Att sätta upp en hybrid-solfångare, i stället för en 

vanlig solfångare och en solpanel bredvid 

varandra, innebär att det behövs mindre yta. Det 

går åt mindre resurser och kostar mindre att 

tillverka, transportera och montera en enhet i 

stället för två. Solarus Renewables kan 

åstadkomma mer omställning med mindre 

resurser och kostnader varför Solarus Renewables 

behövs för omställningen till lokal 

energisäkerhet. 

 
Del av Solarus produktionslina i fabriken i Nederländerna. 
Produktionslinan är nu flyttad och den nya fabriken 
kommer ligga i Florida, USA där de nya hybrid-
solfångarna ska tillverkas. 
 
Solarus Renewables AB ingår i flera europeiska 

forsknings- och utvecklingskonsortier med 

deltagare från industri, forskningsinstitut och 

universitet och har lämnat flera 

bidragsansökningar till EU, som vid beviljande 

skulle kunna ge Solarus Renewables AB miljoner i 

bidrag. 

 

Per 2022-08-08 är Solarus Renewables AB näst 

största ägare med 12,9% i Solarus Smart Holding 

BV, som äger 90% av Solarus Smart Energy 

Solutions Inc, som äger 100% i Solarus Smart 

Energy Solutions BV, som äger 100% i Sol R Us 

PTY. Solarus Renewables AB äger även 0,18% i 

Solarus Sunpower Holding AB och kommer initialt 

äga 85% i Solarus Renewables Ltd. 
 

Solarus Renewables har tecknat avtal med Black 

River Corporate Finance om att inleda resan mot 

en listning av Solarus Renewables aktier på en 

lämplig MTF-lista. Solarus Renewables målsättning 

är att listning ska kunna ske Q4 2023 eller Q1 2024. 

Investeringsmemorandum och teckningssedel 

finns här:  

https://solarus.re/subscription.html  

 
 
 
 
 

 


