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Nu siktar vi tillsammans på 
att förändra människors 
 uppfattning om tillgänglig 
energi nu när alla ytor expo
nerade för ljus kan generera 
elektricitet genom vår tek
nik”, säger Giovanni Fili.

Softbank Energy  bekräftar 
samarbetet och pekar i ett 
skriftligt uttalande på att 
Exeger har en ”fantastisk 
 teknologi där man lyckats 
kombinera energi och teknik 
på ett sätt som kommer att 
göra livet både smidigare och 
enklare.” 

”Exegers innovativa teknik 
som konverterar ljus till 
energi kommer att dramatiskt 
förändra människors livsstil 
och beteende”, säger Shigeki 
Miwa, vd för Softbank Energy. 

Di har tidigare berättat om 
Exeger som uppfunnit och 
utvecklat en teknik för tunna 
och flexibla solceller, som 
printas eller trycks på olika 
ytor och material. Från bör
jan var målet att installera 
dem på fastigheter, men 
inledningsvis är fokus på bär
bar konsumentelektronik 

som trådlösa hörlurar, surf
plattor och mobiler.

”Det unika är att de laddas 
av i princip allt ljus, även 
inomhus eller i skuggan. Det 
innebär förlängd och till och 
med i det närmaste evig 
batteri tid till produkter och 
öppnar för helt nya funktio
ner på ett både kostnadseffek
tivt och miljövänligt sätt”, 
säger Giovanni Fili. 

Målet är att starta produk
tion i stor skala under 2020.

”Vi gör nu vår fabrik vid 
KTH i centrala Stockholm 
redo för massproduktion”, 
säger Giovanni Fili.
Har Softbank redan åtagit 
sig att investera mer?

”Klart är att Softbanks 
investering är förhållandevis 
liten mot vad de brukar satsa, 
men de har samtidigt tydligt 
signalerat långsiktighet 
genom partnerskap och sty
relseplats. Vi ger inga prog
noser”, säger Giovanni Fili.
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Japanska riskkapitaljätten Softbank blir 
delägare i Stockholmsföretaget Exeger. 
Affären innebär att det svenska solcells
bolaget fyrfaldigat värdet till 4 miljarder 
kronor. 

Ett nytt samarbetsavtal öppnar enligt 
Exegers vd Giovanni Fili samtidigt för ett 
globalt genombrott.

”Softbank är världens största 
riskkapitalbolag i tech
sektorn. Och att bolaget och 
dess grundare Masayoshi 
Son, som är en av de mest 
visionära och djärvaste entre
prenörerna och själv varit 
 jätteinvolverad, identifierar 
oss som en framtida global 
nyckelspelare gör oss väldigt 
stolta”, säger Giovanni Fili.

Affären består av två 
huvudingredienser. Efter en 
lång företagsbesiktning, som 
i tysthet pågått under två år, 
har Softbank avtalat om att 
investera 10 miljoner dollar, 
motsvarande cirka 92 Mkr, 
i driftsbolaget Exeger Opera
tions.

”De får 2,3 procent av 
aktierna. Det värderar hela 

Exeger till cirka 4 miljarder 
kronor. Det innebär att bola
get fyrfaldigats i värde bara 
sedan en nyemission när 
 finländska energikoncernen 
Fortum blev delägare i slutet 
av 2016”, säger Giovanni Fili, 
som grundade Exeger 2008 
och fortfarande är största 
ägare med drygt 9 procent av 
aktierna.

Fastighetsbolaget  Wallen
 stam finns också bland de 
cirka 400 ägarna. 

”Softbanks intåg kommer 
att öppna fantastiska möjlig
heter. Det är ingen slump att 
Softbank går in nu. Efter  
tio års utveckling är vi näm
ligen redo att trycka på knap
pen och starta vår kommer

sialisering”, säger Giovanni 
Fili. 

Och här är målet att  Soft
bank ska spela en central roll. 
Ett strategiskt partnerskap 
har parallellt ingåtts med 
Softbanks dotterbolag SB 
Energy. Avtalet innebär bland 
annat att SB Energys vd 
 Shigeki Miwa tar plats i Exe
gers styrelse.

”Målet är att sjösätta en 
global lansering av Exegers 
världsunika solcellsteknik 
och sedan sprida den till en 
massmarknad. Genom part
nerskapet öppnas också dör
ren till nya samarbeten inom 
Softbanks globala organisa
tion och med deras oöverträf
fade resurser och trovärdig
het får vi mycket större tyngd 
att kunna få även de största 
globala bolagen som kunder”, 
säger Giovanni Fili. 

Han uppger att han själv 
träffat Softbanks grundare 
Masayoshi Son vid ett flertal 
tillfällen, i bland hans palats
liknande hem, i Tokyo i fjol. 

”Masayoshi Son är besjä
lad av bland annat hållbarhet. 

NYA MUSKLER. Japanska 
Softbank går in som del
ägare i Exeger, med grun
dare och vd Giovanni Fili.   

IN I STYRELSEN. Shigeki 
Miwa, vd för Softbank 
Energy, går in i svenska 
 Exegers styrelse.

Softbank köper svenskt
Japanska jätten blir språngbräda för solcellsföretag




