
AK TUELL A NYEMISSIONER
Information och annonsbokning: Boe Media AB, tel 08-661 00 69

Hela denna sida är en annons

ANNONS

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Emissionsvolym: 11,1 MSEK. Emissionen är garante-
rad till 100 % av Absolicons huvudägare.
Antal aktier i emissionen: 85 044 st
Villkor: Varje befintlig aktie per 22 mars gav  
en (1) teckningsrätt. 14 teckningsrätter ger rätt att 
köpa en (1) ny aktie.

Teckning utan företrädesrätt: Vid överteckning 
kommer bolaget och huvudägare att fördela några 
hundra minimiposter om 40 aktier till nya ägare utan 
företrädesrätt.
Teckningskurs: 130 kronor per aktie vilket motsvarar 
ett bolagsvärde före emissionen om 155 MSEK.

Sista teckningsdag: 28 juni 2018. 
Prospekt och teckning: med E-leg, www.eminova.se
Handel med teckningsrätter: Till och med den 26 
juni är det handel med teckningsrätter ABSL TR på 
Aktietorget/Spotlight. Köper man 14 teckningsrätter 
får man rätt att köpa en (1) ny aktie för 130 kr.

0611-55 70 00
ekonomi@absolicon.com

www.absolicon.com

Världens bästa koncentrerande  
solfångare med 76,6 % verkningsgrad

Mätningarna är gjorda hos 
schweiziska Institut für Solar-
technik (SPF) som är Europas äldsta 
och ett av de mest välrenommerade testin-
stituten. SPF har gjort mätningarna upp till 
arbetstemperaturen 160 °C och dessutom 
testat solfångarna genom att belasta med 
över 500 kg och beskjuta dem med 25 mm 
grova ishagel.

– T160 har också testats av Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU) som har ve-
rifierat de höga årsutbyten som T160 har 
jämfört med andra solfångare, berättar 
Joakim Byström, vd på Absolicon.

Q1 2018 gjorde Absolicon vinst om 
4,5 MSEK tack vare försäljningen av en 
första produktionslina till Kina. Hösten 
2018 kommer Absolicons produktions-
lina i Sverige stå klar med kapacitet om 
100 000 m2 per år

 Som ett exempel kan en produktions-
lina i Botswana på 10 år halvera oljeimpor-
ten till landets industri som består av textil, 
mejerier, bryggerier och kemi. Där man 
ersätter dieselolja har solfångarna 2–3 års 
återbetalningstid. 

Absolicons solfångare T160 har fått fantastiska 
mätresultat. Den optiska verknings graden har 
uppmätts till 76,6% vilket är det  högsta som 
någonsin uppmätts för ett litet paraboliskt tråg 
i kommersiell produktion.

Absolicon investerar för att leverera ma-
terial till sina kunder på produktionslinor 
och samtidigt sänka kostnaden och höja 
prestandan på världens bästa solfångare.

Att sälja solfångarfabriker är en bra 
 affär, men det finns också stora pengar 
att tjäna på att leverera material till sol-
fångarfabrikerna. Absolicon investerar 
nu i verktyg och utveckling för att även bli 
världens bästa leverantör av de ingående 
 materialen.

Satsningen har två ben – dels att inves-
tera i verktyg för att kunna tillverka bil-
liga komponenter, dels att få fram material 
med unika egenskaper som förbättrar sol-
fångarens prestanda.

– Att tillsammans med underleveran-
törer ta kontrollen över materialförsörj-

ningen är ett strategiskt drag, förklarar 
Joakim Byström, vd Absolicon. Vi hjälper 
våra licenstagare att sänka kostnaden på 
solfångarna samtidigt som vi utökar Abso-
licons andel i affären.

Materialförsörjningen kommer att om-
sätta stora belopp. Tio produktionslinor i 
full drift behöver köpa material för 1 mil-
jard per år. Absolicon siktar på att få le-
verera hälften av dessa insatsvaror. Kom-
ponenterna och de nya materialen kan 
skyddas av patent och bli viktiga insatsva-
ror i Absolicons solfångare samt även säl-
jas till andra tillverkare.

– Det handlar i första hand inte om att 
själva tillverka. Vår satsning sker tillsam-
mans med de underleverantörer som vi 
valt ut. Vi investerar i deras tillverkning 
och får en andel av försäljningsvärdet till-
baka i form av en royalty, säger Christer 
Pekkala, konstruktör på Absolicon.

Genom satsningen räknar Absolicon 
både med att kunna tjäna mer pengar och 
sänka kostnaden för solfångarna vilket 
förkortar återbetalningstiden när solenergi 
ersätter olja och gas. 

Utvecklingsarbetet är delvis finansierat 
av Energimyndigheten.  

Absolicon blir leverantör av komponenter och material

INFORMATIONSTRÄFFAR

Måndag 25 juni kl. 18:00 på hotell 
Scandic Anglais i Stockholm.  
30 min presentation, anmälan till  
www.financialstockholm.com.

Onsdag 27 juni kl. 19:00 på Nalen i 
Stockholm. Klimatkväll med två timmar 
om solenergi och framtidens energi-
försörjning. Fika i pausen. Anmälan till 
Absolicon. 

Pr
is

 (0
00

0)

300

250

200

150

100

50

0
 100  1000  10.000  100.000

Antal per år

KOSTNAD FÖR FORMADE BAKSPANT I ALUZINKPLÅT
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Oljeimport till industrivärme i Botswanas 1990 – 2025 
om landet installerar 100 000 m2 solfångare per år.
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Olja import år 2015:  
144.000 ton

Mål år 2025:  
70.000 ton

Solvärme som 
ersätter olja

– Nu har vi installerat vår första lina och bevisat att vi klarar hela kedjan från försäljning till färdig leve-

rans, säger Joakim Byström, vd på Absolicon.


