
SVENSK SOLFÅNGARE
HETAST PÅ MARKNADEN
Nu byggs fabriker i Kina och Sverige
Efter flera positiva besked tar Absolicon tredje steget i den plan som presenterades 2015 
och bygger två robotiserade solfångarfabriker för den nya, koncenterande och solföljande 
solfångaren som ger 50% högre energiutbyte än plana solfångare.

Med 197 underskrifter har 
världens länder genom Paris
överenskommelsen beslutat att 
lämna olja och kol kvar i marken 
och nå noll i nettoutsläpp av växt
husgaser. Sveriges klimat lag skall 
ge noll i nettoutsläpp av svenska 
växthusgaser till år 2045.

Detta innebär en gigantisk 
omställning från olja och kol till 
förnyelsebar energi.

Koncentrerad solenergi
Koncentrerad solenergi är en 
viktig del av lösningen på världens 
energiproblem. Stora fält med 
solfångare på industritak och 
utanför städer kan ersätta värme 
från fossila bränslen snabbt 
och kostnadseffektivt. Med hög 
arbetstemperatur kan värme 
lagras från sommar till vinter 
för att förse fjärrvärmenät med 
solvärme året om.

El, värme och kyla
Absolicon har patenterad teknik 
för solfångare som producerar el 
och värme från solen. Tekniken 
härstammar från forskning 
på Uppsala Universitet och 
Absolicon har ett tiotal sådana 
anläggningar. I Härnösand har 
Absolicon byggt världens enda 
anläggning som producerar 
el, värme och kyla med 
koncentrerande solceller.

T160 ger +50% högre årsutbyte
Absolicons nya solfångare T160 
är avsedd att försörja industrier 
och fjärrvärmenät med solvärme 
med temperaturer upp till 160°C. 
Statens Provningsanstalt och 
DTU har hösten 2016 visat att 
prestandan redan vid 85°C är upp 
till 50% högre än plana solfångare i 
skandinaviskt klimat.

Hetta och ånga till industrin
Internationella Energimyndigheten 
IEA har i sin färdplan för solenergi 
till år 2050 prognostiserat 
solvärmeutbyggnad inom industrin. 
Omräknat i pengar innebär 

prognosen 3000 miljarder kronor i 
solvärmeinvesteringar.

Order från Kina om 25 miljoner
I december 2016 släpptes den 
13:e fem års planen där kinesiska 
energimyndigheten beslutat att 20 
miljoner kvadrat meter solfångare för 
industrier skall installeras i Kina till 
och med år 2020.

En vecka senare fick Absolicon 
från Heli New Energy en order på 
en robotiserad produktionslina för 
installation i den kinesiska provinsen 
Sichuan värd 25 miljoner kronor. 
Produktionslinan kommer att kunna 
producera en solfångare var 6:e minut 
eller 100 000 m2 per år.

Försäljning av produktionslinor och 
solfångare 
Absolicon har beslutat om 
en företrädesemission om 
30,9 miljoner kronor. Emissionen 
rustar bolaget både för att sälja 

fler produktions linor i Kina och för 
att leverera solfångare från egen 
tillverkning för den europeiska 
marknaden. Genom att bygga upp 
två solfångarfabriker samtidigt, 
en i kinesiska Sichuan och en 
i Härnösand, tar Absolicon en 
ledarposition inom en viktig 
framtidsbransch.

— Vi på Absolicon ska sälja världens 
bästa koncentrerande solfångare 
för fjärrvärme och industrier, säger 
Joakim Byström, vd för Absolicon.

Huvudägarna Eniara AB och Priono 
AB har meddelat att de till skillnad 
från vid spridningsemissionen 
2016 inte planerar att vederlagsfritt 
överlåta teckningsrätter till nya 
ägare. Emissionsbeslutet medger 
inte någon övertilldelning av aktier 
utöver utgivna teckningsrätter.

Teckningsrätterna kommer att 
handlas på AktieTorget med 
kortnamn ABSL TR mellan den 27 
mars 2017 till och med den 12 april 
2017.
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På Gudlav Bilderskolan i Sollefteå producerar Absolicons  
koncentrerande solfångare el och värme till skolan och matar ut överskott på fjärrvärmenätet. 

Absolicon ska sälja 
värdens bästa 
koncentrerande 
solfångare


