
Absolicon står stadigt trots Coronakris
I en utmanande tid för företag och samhällen arbetar Absolicon på enligt plan. Klimatkrisen har inte tagit paus och arbetet med
övergången till hållbara energikällor är minst lika angeläget som tidigare. Planerade pilotinstallationer har fortsatt grönt ljus
och den nyligen genomförda företrädesemissionen övertecknades till 112 % vilket ger Absolicon en stabil grund att stå på
under de närmaste åren.

De pilotinstallationer som är planerade i bland annat Mocambique och Saudiarabien påverkas i dagsläget inte av Corona och storföretagen
som lagt beställningar har meddelat Absolicon att projekten ska genomföras som planerat. Produktionen av solfångare för
pilotanläggningen hos världens största bryggerikoncern AB InBev pågår för fullt och erforderliga komponenter för produktionen finns i lager
eller kan tillverkas lokalt.

- I nuläget jobbar vi på enligt plan men i tider som dessa måste vi ha en ödmjuk inställning och inse att saker kan förändras snabbt. Där vi
ser att det kan uppstå utmaningar är i dagsläget vid skeppning och installation, men inget vi inte klarat tidigare, säger Joakim Byström, vd
Absolicon.

Stödpaket kan underlätta ytterligare försäljning

Regeringens nya stödpaket innebär 50 miljarder kronor extra i exportkrediter till företag. Krediten kan underlätta försäljningen av Absolicons
produktionslinor avsevärt då en kund som köper en produktionslina med exportkrediten kan välja att dela upp betalningen under fem år.

Företrädesemission övertecknades

Under våren genomförde Absolicon en företrädesemission om 50 MSEK. Emissionen tecknades till 112% vilket i realiteten innebär att
bolaget i ett scenario utan några ytterligare intäkter har kapital för försäljning, utveckling och pilotinstallationer under de närmaste två åren.

- Jag känner mig tacksam över det stora stöd som Absolicons 3500 aktieägare visat under teckningsperioden. Ett särskilt tack till de nära
400 personer som kom på klimatkvällen på Nalen i Stockholm och på Absolicondagen i Härnösand, säger Joakim Byström.

Interna åtgärder för att bemöta Corona-effekter

De fem nya medarbetare som rekryterats under hösten har alla nu tillträtt sina tjänster och skapar en betydande kapacitetsförstärkning och
en möjlighet att arbeta effektivare på flera områden.

Absolicon räknar med extra sjukfrånvaro under våren 2020 på grund av Coronaviruset och för att möta bortfallet utan att tappa tempo har
bolaget tagit in ytterligare en person extra i solfångarproduktionen.

I kundkontakten satsar Absolicon ytterligare på att utveckla sina digitala hjälpmedel i form av fältsimulator och informationsvideor för att
underlätta för kunder och samarbetspartners att göra väl underbyggda beslut trots avståndet.

- I en utmanande tid för företag och samhällen känns det bra att Absolicon kan fortsätta som planerat. Det finns många likheter mellan
klimatkrisen och Corona. Båda handlar om problem som ligger något in i framtiden och som i huvudsak drabbar någon annan. Vår
solidaritet ställs på prov och vi på Absolicon har alla ambitioner för att fortsätta arbeta för en hållbar framtid, säger Joakim Byström.
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Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp
till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt
tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan
och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av
solfångare. Tre ramavtal har tecknats för leverans av produktionslina till Sydafrika, Kenya respektive Cypern. Varje
produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar
solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade
produktionslinor för T160.


