
 

 

 

Exjobb Finansiering av solfångarfabrik 

När Absolicon erbjuder större installationer eller en produktionslina finns det flera 
möjliga finansieringsvägar för kunden. Vi erbjuder ett exjobb för att skapa 
användbara verktyg för att finansiera anläggningar hos Absolicons kunder. 

Exportfinansiering 

Svenska Exportkreditnämnden (EKN) har en bukett av olika verktyg och tillsammans med 
Svensk Exportkredit (SEK) lånar de regelmässigt ut tiotals miljarder till våra större 
exportföretag. 

Pengarna lånar de ut till cirr-ränta, idag 1.24% (2—5 år), 1.70% (5—8,5 år) och 2.01% (> 
8,5 år.) Finansiering av ett exportprojekt kan bli betydligt gynnsammare än att låna 
pengarna lokalt. Exportfinansiering är reglerat inom OECD och det går även att i ett 
svenskt projekt få samma villkor från t.ex Northstar Europe i Luxemburg. 

Men de metoder de använder med Ericsson och SAAB passar inte mindre exportföretag. 
EKN har nu initierat ett arbete för att utveckla nya verktyg som skall passa mindre 
exportaffärer, ner till 5 MSEK. 

Dock har man alltid en svensk bank som mellanhand, och de lokala kontoren har ingen 
kunskap om systemen. Exportavdelningarna i Stockholm tar hundratusentals kronor för 
sina tjänster, t.ex. lägga upp ett nytt lån. 

Finansiering av miljöteknikprojekt 

Den solenergiutrusning vi säljer är ofta extra gynnade i exportaffärer. T.ex. är de ofta 
undantagna tullregler. Det finns även speciell finansiering för grön teknik. 

Global Environmental Fund (GEF) är bildad speciellt för att tackla miljöproblem. Green 
Climate Fund (GCF) förväntas stå före stora finansieringar av klimatåtgärder. 

European Development Fund (EDF) har i flera länder t.ex. Turkiet satt upp nationella finder 
för finansiering av t.ex. vindkraft. 
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Leasing 

En tredje finansieringsmöjlighet är att hyra eller leasa utrustning till kunden. På så sätt 
belastas inte balansräkningen och kunden får positivt kassa flöde direkt. Som köpare står 
ett lokalt leasingbolag (eller så finansierar vi hela installationen själva!). En fördel kan vara 
att när hyrestiden är över återgår hela anläggningen i vår äga, kan uppgraderas och hyras 
ut på nytt. Det kunde innebära att kunden slipper en stor del av risken samtidigt som vi fick 
dubbla betalningen för samma anläggning! 

Under våren 2014 kommer Absolicon att driva ett projekt för att lägga upp ett antal 
finansieringsplaner för våra kunder. Vi söker en eller två ekonomstudenter intresserade av 
finansiering och teknik för ett exjobb inom området. 

Kontakta: joakim@absolicon.com 
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