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Nyckeltal Q1 2020 

Perioden 2020-01-01 - 2020-03-31 

Nettoomsättningen uppgick till: 229 (608) KSEK 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -6 261 (- 4 808) KSEK 

Resultatet per aktie uppgick till: -4,11 (- 3,45) SEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitioner:  
Resultat per aktie: Periodens resultat före skatt dividerat med 1 523 577 (1 382 300) 
utestående aktier. 

 

 

Omslagsbilden: Presentation under Absolicons klimatkväll på Nalen i Stockholm i 
samband med företrädesemissionen. Foto: KC Ching 
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Kvartalsrapport Q1 2020 

 

Absolicon ökar ytterligare tempot i det systematiska säljarbetet. Under 2020 har vi redan 
tecknat tre nya ramavtal som presenteras i denna delårsrapport och skrivit avtal med två 
stora slutkunder – världens största bryggerikoncern AB InBev och världens största 
avsaltningsföretag SWCC. 

Absolicon står stadigt trots Coronakrisen. Våra projekt löper på och vi upplever faktiskt 
att krisen givit oss bättre tillträde till de miljö- och energichefer som nu arbetar hemifrån. 
Kanske ägnar de sig mer till strategisk analys nu än då verksamheten rullar på som vanligt.  

Oljepriset har kollapsat som en följd av maktspel mellan olika aktörer och en hastigt 
minskad efterfrågan. Flyget förbränner till exempel normalt en miljon ton olja om dagen, 
men nu står de flesta plan på marken utan passagerare. 

Oljebranschen har en lång historia av kraftigt fluktuerande priser. Då efterfrågan minskar 
faller priset och investeringarna i nya fossila fyndigheter minskar. Uteblivna investeringar 
har ingen direkt effekt, men innebär att det flera år in i framtiden inte finns nya oljekällor 
att öppna när de gamla tar slut. Då rusar priset när efterfrågan ökar igen. 

I många industrier är kostnaden för olja en stor andel av den totala kostnaden. Det är 
svårt att investera i ny produktion om man inte vet priset på energi. 

Solenergi däremot erbjuder jämfört med olja inte bara lägre kostnader utan även helt 
förutsägbara kostnader. Solfångarna producerar samma mängd energi år efter år i 
decennier. 

Det låga oljepriset idag kan mycket väl vara slutet för den stadigt ökade produktionen av 
fossila bränslen. "Peak oil" – den kommande toppen av den största mängd olja som 
utvinns per år, kanske uppnåddes nu under 2019 med 12 miljarder ton olja per år.  

Ett vanligt år investeras 800 miljarder dollar i nya fossila fyndigheter. Jag tror att när 
efterfrågan på energi ökar igen är det inte är mångmiljardinvesteringar i nya oljefält som är 
hetast, utan investeringar i förnyelsebar energi. 

För klimatets skull får vi hoppas att så är fallet! 

 

 

Joakim Byström, vd 
Absolicon Solar Collector AB 
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Kommentar till ekonomiska rapporteringen

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. 
Absolicon är nu fullt ut ett affärs-
utvecklingsbolag där det negativa 
resultatet återspeglar att bolaget arbetat 
med offensiva försäljningsaktiviteter 
inom flera specificerade områden, långa 
försäljningsprocesser och långsiktiga 
satsningar som endast till en mindre del 
har aktiverats. 

Legotillverkningen på uppdrag följer plan 
och inbringar tillsammans med 
delfinansierade forskning- och 
utvecklingsprojekt intäkter vilket ger 
bolaget viss uthållighet, men utvecklings-
verksamheten finansieras i huvudsak 
med ägarkapital. 

Se även kommentarer under rubriken 
Principer för rapportens upprättande. 

 

 

Kvartalsrapporten Q1 2020 kan med fördel läsas tillsammans med årsredovisningen 2019 
som ger en fördjupad bild av den historiska utvecklingen. 
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Ett vanligt år investeras 800 miljarder kronor i ny utvinning av fossila bränslen. När 
oljepriset sjunker minskar investeringarna vilket visar sig många år senare då nya oljefält 
inte kan öppnas. Bilden från oljeplattformar utanför Vietnams kust. Foto: Genghiskhanviet 

Absolicons syfte och mål 

Mission och vision 
Absolicons mission är att förändra 
världens energiförsörjning från fossila 
bränslen till förnyelsebar energi genom 
att bidra med vår certifierade teknik och 
kompetens inom koncentrerad solenergi. 

Vår vision är att vår unika solfångar-
teknologi konkurrerar ut fossila bränslen 
och att våra massproducerade solfångare 
med tiden finns i jordens alla länder. 

Absolicon är ett affärsutvecklingsbolag 
med lång erfarenhet av koncentrerad 
solenergi. Vi säljer världens bästa 
paraboliska solfångare och robotiserade 
produktionslinor. 

Marknaden för storskalig solvärme 
uppskattas till 5 000 miljarder kronor i 
investeringar fram till år 2050 med mycket 
snabb tillväxt de första decennierna. 

Strategiska aktiviteter  
Försäljning av kompletta produktionslinor 
för koncentrerande solfångare samt 
tillverkning och leverans. 

Använda demonstrationsplatsen i 
Härnösand med produktionslina och 
solfångare för att övertyga kunder att 
investera i produktionslinor.  

Pilotanläggningar som visar på minskade 
energikostnader med solvärme med 
fokus på multinationella bolag och 
finansieringslösningar för solenergi. 

Forskning och utveckling för att skapa 
prisvärda insatsvaror och komponenter 
som höjer verkningsgraden att sälja till 
våra produktionslinekunder. 

Online verktyg för tidig projektering och 
försäljning av nya linor. Markandsförings-
material anpassat för sociala media bland 
annat med animerade filmer
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Under perioden tecknades ramavtal med på Cypern och efter periodens utgång nya 
ramavtal i Peru och Mongoliet.

Försäljning av produktionslinor 

Ramavtal om förvärv av produktionslina 
tecknat med Al Homsi Group BVI på 
Cypern.  

Östra medelhavsområdet är en ostadig 
region men med god solinstrålning och 
stor tillväxtpotential. Ingenjörsföretaget 
Al Homsi och Absolicon har tecknat 
ramavtal om förvärv av en produktions-
lina för etablering på Cypern som skall 
förse området med solfångare. 

Det nya ramavtalet följer samma struktur 
som tidigare. Avtalet har totala 
försäljningsvärdet om ca €4 miljoner (ca 
40 miljoner kronor) plus månatlig 
licensavgift om 4% och försäljning av 
komponenter. Se pressmeddelanden och 
kvartalsrapporter för detaljer. 

Al Homsi har presenterat en plan där 
företaget i första hand med egna resurser 
skall sälja solfångarfält till industrier, 
städer och kommersiella byggnader. 
Företaget har sitt ursprung i Syrien och 

arbetar med flera stora internationella 
bolag i regionen. Bland annat finns det 
inom företaget ett regionalt kontaktnät 
för att arbeta med stora hotell och 
telekomföretag. 

På flera sätt skiljer sig Al Homsi från de 
aktörer som Absolicon arbetar med i 
andra länder. Företaget drivs tydligare av 
affärsmän snarare än energiexperter och 
har imponerat på Absolicons säljteam 
med sin tydliga vision av hur företaget 
och affären kring produktionslinan skall 
utvecklas. 

Regionen 
Länderna vid medelhavets östkust kallas 
med en äldre benämning Levanten och de 
historiska och ekonomiska banden med 
Cypern är starka. Cypern är en bra 
utgångspunkt för "business to business" i 
regionen och en på många sätt säker 
plats för att etablera försäljning och 
tillverkning. 
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För förnyelsebar energi har östra 
medelhavskusten utmanande marknader 
men med stor potential. Al Homsi har 
dock stor erfarenhet av "business to 
business" försäljning i regionen och 
planen är att med egna resurser rikta in 
sig på ett fåtal nyckelkunder. 

De länder som Al Homsi fokuserar på är: 

 Cypern som har 1 miljon innevånare är 
ett stabilt land att arbeta från. På 
Cypern eldar industrin varje år 100 000 
ton olja för att driva sina processer. 
Cypern är ett rikt land med stor 
finanssektor. 

 Jordanien med 9 miljoner innevånare 
har en stabil ekonomi, men 
investeringsviljan är begränsad 
eftersom regionen är så ostadig. 
Industrin där använder 300 000 ton 
olja per år och det finns en stark vilja 
att minska oljeimporten och använda 
solvärme istället. 

 Syrien har framför sig ett enormt 
återuppbyggnadsarbete, men 
ekonomin är svag och den lokala 
valutan är svag. Landet är också 
fortfarande föremål för sanktioner t.ex. 
ett oljeembargo. Syrien har 18 miljoner 
innevånare och före kriget använde 
industrin i Syrien nästan 1 miljon ton 
olja per år. 

 Libanon med 6 miljoner innevånare har 
också drabbats av oroligheterna i 
regionen med ett stort antal flyktingar 
och svag ekonomi. Industrin använder 
ca 100 000 ton olja per år. 

 Irak är ett stort land med 38 miljoner 
innevånare som är rikt på resurser. I 
delar av landet har det varit lugnt 
länge och där finns det stabila och 
lönsamma företag. År 2015 använde 
Iraks industri 2 miljoner ton olja. 

Al Homsi har 20 års erfarenhet av 
försäljning i regionen, både riktad till 
hotell och kommersiella fastigheter samt 
inom telekom. I de olika länderna finns 
redan en organisation för projekt-
försäljning och projektledning. 

Nu vidtar mer detaljerat kontrakts-
skrivande. Betalningen sker stegvis på 
samma sätt som vid den tidigare 
försäljningen av produktionslinan till 
Sichuanprovinsen. 

Ramavtalet är inte bindande, utan 
föreskriver de övergripande principerna 
för de separata avtal som skall upprättas. 
Om köparen inte uppfyller sina åtaganden 
i varje steg förlorar de rätten att 
genomföra förvärvet och har då möjlighet 
att få tillbaka en del av köpeskillingen, 
dock aldrig för Absolicons havda 
kostnader. 
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Absolicon T160 uppställda för demonstration i Härnösand. Foto: Tarek Sulaiman. 

Greenline Africa avropar första delen av ramavtalet 

Det sydafrikanska bolaget Greenline Africa har avropat den första delen av 
överenskommelsen i ramavtalet gällande en robotiserad produktionslina i Sydafrika - en 
pilotanläggning som skall uppföras hos AB InBev. 

Behovet av energi är stort i Afrikas 
industrier. Ett typiskt bryggeri eldar 
bränslen motsvarande tusentals ton olja 
per år. Samtidigt kan solen förse industrin 
med all den värme som behövs för 
processerna. 

Greenline Afrika har skrivit ett ramavtal 
med Absolicon om att förvärva och driva 
en robotiserad produktionslina som 
tillverkar Absolicons koncentrerande 
solfångare T160 med 76% optisk 
verkningsgrad. Solfångarna producerar 
värme och ånga upp till 160 grader Celsius 
som kan driva industriella processer. 

I ramavtalet finns krav för varje tidsperiod 
och nu har Greenline beställt det första 
steget - en pilotanläggning med 
solfångare som levereras direkt från 
Sverige. 

- Med denna beställning och kommande 
betalning uppfyller Greenline tidsplanen i 

ramavtalet. Det är ett viktigt steg för att 
under 2021 leverera en produktionslina till 
Sydafrika, säger Joakim Byström, vd 
Absolicon. 

Greenline kommer genomföra 
installationen på ett bryggeri som tillhör 
AB InBev, världens största 
bryggerikoncern. Nyligen utvaldes 
Absolicons teknik att ingå i AB InBevs 
acceleratorprogram med mål att rulla ut 
tekniken till AB InBevs 260 bryggerier och 
till utvalda underleverantörer för att 
minska kostnaderna och 
koldioxidutsläppen för produktionen. 

Försäljning i Kina 
Vår kund Heli New Energi i Kina har ännu 
inte kommit igång med försäljning, men 
de har en långsiktig satsning. Absolicon 
fortsätter arbetet att sälja in ytterligare 
produktionslinor i Kina. 
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Försäljning av linor i övriga 
världen 
Arbete med att signera NDA, Memory of 
Understanding och ramavtal med 
partners i våra fokusländer fortsätter. 

Förhandlingar pågår parallellt med flera 
aktörer. 

Leveransplan för 
produktionslinor 
Den första försäljningen av pilot-
installation av T160 i Sydafrika (se ovan) 
har skett första halvåret 2020 och vi 

förväntar oss att Kenya beställer 
solfångare till en pilotinstallation under 
andra halvåret 2020. Solfångare för dessa 
installationer levereras från Sverige. 

Produktionslinan i Sydafrika beräknas 
vara i drift i år 2021, i Kenya år 2021 och på 
Cypern levereras under 2021 och komma i 
drift år 2022.  
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Lastning av delar av indunstaren som Saravanos Solar++ AB byggt med komponenter från 
bland annat Alfa Laval för transport till kunden i Grekland. Foto: Tarek Sulaiman 

Övrig verksamhet 

Solar++ 
Absolicon äger 50% i Saravanos Solar++ 
AB, ett unikt samarbete med ett grekiskt 
industriföretag, specialiserat på 
industriella processer. 

Vid förvärvet av Absolicons andel av 
Solar++ fanns en utfästelse om en 
tilläggsköpeskilling. Styrelsen har med 
stöd av bemyndigande beslutat att 
reglera detta genom en riktad emission 
om 19 686 aktier till Saravanos Group of 
Companies SARL den 18 januari 2020. 
Därmed är förvärvet slutfört.

 

Solar++ arbetar nu med två projekt: 

 Slutleveransen av en industriell 
indunstare till ett gruvföretag där 
Solar++ byggt huvuddelen av 
indunstaren i Härnösand och skeppat 
dem till Grekland för slutmontage 

 Projektering av den nya ordern om 
€294 000 (ca 3 MSEK) på solfångare 
och kompletterande 
processutrustning till ett stort 
multinationellt bolag  
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Entreprenörer från hela världen som utvalts till AB InBevs acceleratorprogram. Av de 
utvalda teknikerna var Absolicons solfångare T160 den enda som arbetade med 
energiförsörjning till AB InBevs bryggerier. 

Samarbete med multinationella bolag 

Bryggerikoncernen AB InBev väljer Absolicons teknik för att minska energikostnader 
och koldioxidutsläpp. 

Världens största bryggerikoncern, AB 
InBev, ska tillsammans med Greenline 
Africa och Absolicon bygga en 
solvärmeanläggning i södra Afrika. Det 
långsiktiga målet är att dramatiskt 
minska koncernens koldioxidutsläpp.  

Beskedet att Absolicon solfångare T160 
har valts ut kom 14 februari efter att 
Greenline Africa i konkurrens med 1000 
andra företag bjudits in att presentera 
Absolicons teknik för AB InBevs högsta 
ledning i New York. Bryggerikoncernen 
har ca 175 000 anställda och över 200 
bryggerier i 50 olika länder. 

Absolicons teknik ingår nu i AB InBevs 
initiativ 100+ Accelerator där minskade 
koldioxidutsläpp är ett av sex utpekade 
fokusområden.  

Den mindre solfångarinstallationen som 
nu AB InBev skall installeras på Maputo 
Brewery i Mozambique och leverera 

solvärme för att minska kostnader och 
utsläpp av koldioxid. Solvärmesystemet 
skall installeras hösten 2020. 

Efter utvärdering av det mindre 
solfångarfältet vid fabriken är nästa steg 
ett solvärmesystem om drygt 20 000 kvm 
med ett värde om 40-50 MSEK med 
kapacitet att spara 6 000 ton CO2 per år. 

I juni 2019 tecknade Absolicon ett 
ramavtal med Greenline Africa om förvärv 
av en produktionslina som tillverkar 
Absolicons koncentrerande solfångare 
T160 för solfångarfält på plats i regionen. 
Överenskommelsen med InBev är ett 
resultat av en av de processer som 
Greenline drivit för att uppfylla de steg 
som beskrivs i ramavtalet med Absolicon.
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Rent vatten är i många regioner en bristvara. Foto:  Congerdesign 

Världens största avsaltningsföretag väljer solenergi 
Världens största avsaltningsföretag, Saline Water Conversion Corporation (SWCC) i 
Saudiarabien har lagt en beställning på ett solfångarfält från Absolicon. Syftet är att 
utvärdera Absolicons patenterade solkoncentrator T160 för avsaltning av havsvatten. 

Saudiarabien har stora utmaningar med 
sin vattenförsörjning. Men med solenergi 
kan det salta havsvattnet omvandlas till 
porlande färskvatten som både kan 
släcka törst och bevattna uttorkade 
marker. 

Saline Water Conversion Corporation 
(SWCC) är det största avsaltnings-
företaget i världen och producerar 4,6 
miljoner kubikmeter per dag. SWCC är 
statligt ägt med ansvar för avsaltning av 
havsvatten i Saudiarabien. 

Saudiarabien är ett land vars vatten-
försörjning i hög utsträckning är 
beroende av avsaltning av havsvatten. Ett 
trettiotal stora avsaltningsanläggningar 

vid kusterna avsaltar vatten och pumpar 
med pipelines färskvatten in till städerna. 
Avsaltning föredras framför att ta vatten 
från grundvattenreservoarer som uttöms 
i snabb takt. 

Men avsaltning av havsvatten förbrukar 
stora mängder olja och gas. Samtidigt har 
landet hög solinstrålning och kan 
använda solvärme för att driva 
avsaltningsprocesser. Hittills har dock 
storskaliga solvärmesystem inte 
implementerats i avsaltningsprocesser i 
regionen. 

Det solvärmefält nu beställts kommer att 
drivas av Desalination Technologies & 
Research Institute som ägs av SWCC. 
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Institutet kommer att utvärdera 
effektiviteten hos Absolicon T160 i 
avsaltningsprocesser under 
väderförhållandena i regionen, särskilt 
exponering för nedsmutsning och sand. 

- Testerna är utmanande, men vi har en 
unik design och våra patenterade 
solfångare är gjorda med banbrytande 
material. Glaset är självrengörande och vi 
har solvärmefält i drift i 10 år, säger 
Joakim Byström, vd för Absolicon. 

Installation och utvärdering av 
solfångarna är ett kostnads-
delningsprojekt och inkluderar 
installation av ett solfångarfält om 44 m2. 
Fältets prestanda kommer att mätas 
under 12 månader. Om solfångarna 
uppfyller vad de lovar är parterna 
inställda på att införa tekniken i stor skala 
inom SWCC avsaltningsanläggningar i 
Saudiarabien. Solfångarfältet är planerat 
att vara i drift Q3 2020. 

Vattenbrist ett stort globalt problem 
Idag lever en miljard människor i regioner 
med vattenbrist, och världens efterfrågan 

på vatten kommer sannolikt att öka under 
de närmaste decennierna. 

Brist på vatten är en pådrivande faktor i 
många regionala konflikter. Torkan och 
vattenbristen i Syrien hade 2011 tvingat 
1,5 miljoner människor, främst 
jordbrukare och herdar, att lämna sin 
mark och flytta till stadsområden vilket 
sannolikt bidrog till inbördeskriget. 
Vatten är också en viktig dimension i den 
långa konflikten mellan Palestina och 
Israel. 

Nio länder har en särskilt svår 
vattensituation: Bahrain, Kuwait, 
Palestina, Qatar, Förenade Arabemiraten, 
Israel, Saudiarabien, Oman och Libanon. 
Mellanöstern, som redan är den minst 
vattensäkra regionen i världen, tar en stor 
del av sitt vatten från borrade brunnar där 
grundvattennivåerna stadigt sjunker. 

Avsaltning av havsvatten som drivs med 
koncentrerad solvärme kan vara en av 
lösningarna på regioners vattenbrist.
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Till skillnad från många verksamheter arbetar Absolicon på som vanligt om än med en 
större andel videomöten och inga utlandsresor. Bild: Pixabay 

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. 
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. 
Erforderliga komponenter för planerad 
produktionen finns i lager eller kan 
tillverkas lokalt. 

Eftersom det är svårt att skicka 
installatörer från Sverige under 
Coronakrisen. kan istället Absolicon 
nödgas installera med lokal personal som 
leds på distans.  

Stödpaket kan underlätta ytterligare 
försäljning 
Regeringens nya stödpaket innebär 50 
miljarder kronor extra i exportkrediter till 
företag. Krediten kan underlätta 
försäljningen av Absolicons 
produktionslinor då en kund som köper 

en produktionslina med exportkrediten 
kan välja att dela upp betalningen under 
fem år. 

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 2020 på grund av Coronaviruset 
och för att möta bortfallet utan att tappa 
tempo har bolaget tagit in 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. 
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Absolicons forskning och utveckling sträcker sig över hela spannet från råmaterial till 
solfångarna, tillverkning, installation och integration i industrier och fjärrvärmenät. På 
bilden schematisk beskrivning av produktionslinan. 

Forskning och utveckling 

Aktiva forskningsprojekt 
Absolicon driver ett antal olika 
forskningsprojekt som presenterats i 
tidigare kvartalsrapporter.  

Projektet Framtidens fjärrvärme har 
under perioden konkretiserat förslag på 
fjärrvärmeinstallationer på olika orter 
och kommunicerat med Energi-
myndigheten kring vår ansökan om 
finansiering av ett demonstrationsfält.  

Forskningsprojektet SIKT har under 
perioden undersökt hur solvärme skall 
kopplas in i olika typer av industrier.  

I projektet ”Fältdesign för 
koncentrerande solfångare” arbetar vi 
bland annat med standardiserade 
rörgator. Ett projekt för att undersöka 
olika strategier kring nedsmutsning i 
extrema klimat har startats. 

Samarbetet och RISE om anti-
reflexbeläggningar av glas finansierat av 
Vinnova har patenterbara resultat och vi 
har under perioden arbetat med 

avtalsskrivning kring rättigheterna. 
Vinnova har beslutat frigöra ytterligare 
372 000 kr för steg 2 i projektet. 

H2020 
I konsortiet FREIDSHIP som arbetar med 
industriell solvärme har avtals-
skrivningen med EU kommissionen 
fortsatt under perioden.  

FRIENDSHIP arbetar med lösningar för 
industriella processer som kombinerar 
olika teknologier till exempel 
koncentrerande solfångare, 
värmepumpar, högeffektiva 
absorptionskylemaskiner kombinerat 
med energilager och har en budget om 
ca 50 MSEK där Absolicons andel av 
projektet är på ca 6,5 MSEK.  

Finansieringen från EU täcker 100% av 
kostnaderna + 25% omkostnader. 

Det verkar nu osannolikt att även 
konsortiet Aspire2Sun där Absolicon 
ingår också skulle få finansiering trots 
mycket bra poäng i utvärderingen.
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Absolicons patentingenjör Patrik Blidefalk och vd Joakim Byström framför  
Absolicons patenterade monteringsvagn i den svenska produktionslinan.  

Immaterialrätt 

Utvidgat patentskydd  
Under första kvartalet har vi fokuserat på 
att stärka och utvidga vårt immaterial-
rättsliga skydd till flera världsdelar. Bland 
annat har Absolicon fullföljt PCT-
ansökningar i strategiskt viktiga länder 
och marknader. Förutom Europa, Asien, 
och Nordamerika, så har Absolicon nu 
även patentansökningar inlämnade i 
Sydamerika, Afrika och Oceanien.  

Absolicon har även låtit registrera 
varumärken på fler marknader. 

7 av 10 patent har redan gått igenom  
Vid årsskiftet har Absolicon tio 
patentfamiljer i sin immaterialrättsliga 
portfölj. I sju patentfamiljer finns patent 
som antingen beviljats eller bedömts 
patenterbara av en internationell 
patentmyndighet (PCT). Tre 
patentfamiljer handläggs fortfarande.  

Dessutom har Absolicon ett antal nya 
uppfinningar som planeras att 
patentsökas under andra och tredje 
kvartalet. 
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Finansiella mål 

Absolicons styrelse har antagit finansiella mål för bolaget.  Målen kommer att följas upp 
löpande och lägger en grund för bolagets finansiella utveckling.

Notering på Nasdac Stockholm 
Bolaget skall vara klart för notering på 
Stockholmsbörsen inom 3-5 år. 

Absolicons har påbörjat resan mot att 
kunna noteras på Stockholmsbörsen 
(Nasdaq Stockholm) som är en reglerad 
marknadsplats för handel med 
värdepapper. Idag handlas Absolicons 
aktie på Spotlight Stock Market.  

Arbetet med anpassning av 
ekonomistyrning och redovisning har 
påbörjats. 

Under första kvartalet var 
handelsvolymen i Absolicons aktie 
48 miljoner.  

Omsättning 100 miljoner år 2022 
Absolicon skall senast år 2022 omsätta 
100 miljoner. 

Med de tecknade ramavtalen och de 
marknadsaktiviteter som Absolicon 
driver förefaller det troligt att det målet 
kommer att nås eller överträffas. 

Positivt kassaflöde år 2022 
Täckningsbidragen från försäljning av 
produktionslinorna år 2022 beräknas ge 
ett positivt kassaflöde i nuvarande 
affärsmodell. 

Täckningsbidrag på produktionslinor 
Med nuvarande slutpris angivet i 
ramavtalen och vår erfarenhet av 
kostnaderna för inköp av material till 
produktionslinor förefaller det som att 
det målet om 50% täckningsbidrag på 
produktionslinor kommer att uppnås 
eller överträffas. 

Vi har funnit att detta delmål inte skall 
vara ett övergripande finansiellt mål utan 
istället skall vara ett delmål bland flera i 
vår interna planering och i framtiden inte 
löpande rapporteras.  
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Absolicon var en av deltagarna på Sweden Sustaintech Venture Day 2020 för företag inom 
hållbar teknik som visar snabb tillväxt. Hans kungliga höghet Prins Daniel öppnade dagen 
och betonade vikten av investeringar inom hållbarhetsområdet.  

Vissa händelser efter 2020-03-31 

Två nya ramavtal under april månad 

Under april tecknade Absolicon två ramavtal om förvärv av produktionslinor, till Peru 
och Mongoliet. Avtalen är med miljöteknikföretaget Waste away Tecnologias para 
Residuos SAC (WTR) i Peru och Suld United LCC (Suld) i Mongoliet.  

Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalen uppskattas till 80–100 miljoner 
kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter.

Absolicons produktionslinor för 
koncentrerande solfångare kan förändra 
energiförsörjningen för enskilda 
industrier och hela städer.  

Ramavtalen föreskriver de övergripande 
principerna för de separata avtal som 
skall upprättas. Absolicon uppskattar 
idag att försäljningsvärdet av ett 
ramavtal till 40-50 miljoner kronor per 
avtal. 

Ramavtal om produktionslina i Peru 
Peru vid bergskedjan Anderna i västra 
delen av Sydamerika har mycket hög 
solinstrålning. 

Samarbetet bygger på erfarenheterna 
från Luis Felipe Olaechea Alva och hans 
bror Julio Arnaldo Olaechea Alva som 
tillsammans har importerat och 
kommersialiserat hållbar teknik till 



   
 

Delårsrapport jan-mars 2020  19 (28) 

jordbruks-, livsmedels- och gruvindustrin 
i 35 år. 

WTR som nu undertecknat ramavtalet är 
ett av de företag som bröderna 
tillsammans kontrollerar. Företaget har 
bildats för att kommersialisera hållbar 
teknik för återvinning inom 
livsmedelsindustrin och företaget 
kommer nu att bredda sitt fokus till 
solenergiområdet. 

WTR har goda relationer med företag 
inom flera marknadssegment som är 
aktuella för Absolicons solfångarteknik. 
Under årens lopp har grundarna av 
företaget haft affärer med över 1800 
kommuner och många företag inom 
livsmedels- och avfallsindustrin.  

WTR har sedan tidigare goda 
affärsrelationer inom: 

 Livsmedels- och dryckesindustrin 
 Gruvindustrin med företag som Nexa 
 Resourses, Buenaventura och 

Goldfields. 
 Fiskeindustrin som till exempel 

Pesquera Hayduk med 6 fabriker 

Framtida marknadssegment kan också 
omfatta: 

 Energi för avsaltningsanläggningar 
 Soldriven fjärrvärme till de 9 miljoner 

människor lever över 1000 m över 
havet. 

Ramavtal om produktionslina i 
Mongoliet 
Mongoliet är ett av de länder i Asien med 
bäst solinstrålning.  

Mongoliet är ett demokratiskt land 
mellan Ryssland och Kina med drygt tre 
miljoner innevånare. Ekonomin 
domineras av gruvnäring med både guld- 
och koppargruvor.  

Samarbetet bygger på Sulds kontakter 
inom gruvnäringen och företagets 
verksamhet för energitjänster till 
industrier och fastigheter. Genom de 
logistik- och servicetjänster som Suld 
erbjuder har de utvecklat ett brett 
nätverk av kunder och partners. 

Under årens lopp har Suld utvecklat 
affärer med många nationella och 
internationella företag som Coca-Cola, 
Carrier Transcold och Wabco. 

Marknadssegment för Absolicons 
solfångarteknik där Suld redan har 
affärsrelationer är: 

 Gruv- och olje- och gasindustrin 
 Fjärrvärme 
 Livsmedels- och dryckesindustrin 

Diskussioner har just inletts om de första 
pilotinstallationerna. Nu följer mer 
detaljerad kontraktsskrivning.
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Absolicons vd Joakim Byström presenterar Absolicon under den Klimatkväll som 
arrangerades med middag på Nalen i Stockholm i mars.  

Övertecknad emission och 650 nya ägare i Absolicon 

Absolicons företrädesemission tecknades till 112% och hela likviden om 52,2 MSEK 
har inkommit till bolaget. 18 000 aktier från bolaget och 18 000 aktier från huvudägare 
har fördelats utan företräde för tidigare ägare. Bolaget har genom emissionen fått ca 
650 nya ägare.  

Absolicons företrädesemission som 
pågick 19 februari – 12 mars 2020 
tecknades till totalt 56 448 810 kr vilket 
motsvarar en teckningsgrad om 112%. 

Då emissionen övertecknades beslutade 
styrelsen i enlighet med emissions-
beslutet att emittera ytterligare 18 000 
aktier till samma kurs utan företräde för 
tidigare ägare. Tilldelningen skedde i 
första hand i poster om 20 aktier i syfte 
att utöka antalet aktieägare i Absolicon 
och i andra hand enligt anvisningarna i 
prospektet. 

I enlighet med utfästelse i 
emissionsbeslutet avyttrade huvud-
ägaren Joakim Byström, genom sitt 
bolag Eniara AB, 18 000 sedan tidigare 

innehavda aktier utan företräde för 
tidigare ägare, i syfte att utöka antalet 
aktieägare i Absolicon. 

Bolaget har genom emissionen fått ca 
650 nya ägare. 

Emissionen registrerades hos 
Bolagsverket 6 april 2020 och hela 
likviden för emissionen har inbetalts till 
Absolicon från fondkommissionären 
Aktieinvest. 

Antalet aktier utökades i samband med 
emissionen med 475 073 aktier, från 1 523 
577 aktier till 1 998 650 aktier. De 
nyemitterade aktierna utgör 24 procent 
av samtliga aktier. 
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Absolicons vd Joakim Byström deltog i mars i podden ”The Evolution Show” där 
producenten Johan Landgren intervjuar olika gäster inom sina fackområden klimat, 
energi, artificiell intelligens. Resultatet blev två halvtimmeslånga inslag om solenergi, 
solfångare och framtiden för förnyelsebar energi.

Information, pressmeddelanden och presentationer

E-nyhetsbrev 
Under perioden har sex svenska och tre 
engelska nyhetsbrev skickats till 
aktieägare och intresserade. 

Pressmeddelanden 
Kurspåverkande information lämnas via 
pressmeddelanden. Sex svenska press-
meddelanden lämnades under perioden. 

Presentationer 
Absolicon presenterades den 24 februari 
på Hotell Anglais i Stockholm (genom FS 
Market), under Absolicondagen i 
Härnösand 29 februari, hos 
Aktiespararna i Gävle den 3 mars, i 
Stockholm 4 mars på Småbolagsjakten 
och 4 mars på Absolicons Klimatkväll på 
Nalen i Stockholm. 

Absolicon deltog under perioden också i 
podden ”The evolution show” samt i en 
vd-intervju hos Aktiespararna. 
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Finansiering och aktiehandel 

Aktieutveckling 
Aktien i Absolicon noterades som ABSL på 
Spotlight Stock market den 22 juni 2016. 31 
mars 2020 hade Absolicon drygt 4000 
aktieägare. 

Introduktionskursen den 22 juni 2016 var 
31,30 (40 kr utan kompensation för 
nyemissioner) och 2020-03-31 var kursen 
133 kr. 

Resultatet per aktie för det första 
kvartalet 2020 uppgick till: -4,11 (-3,45) SEK.  

Högsta omsättningen under perioden var 
den 12 mars då aktier köptes och såldes 
för ca 1,8 miljoner kr. Sammanlagt omsatte 
handel i Absolicons aktie 48 miljoner 
under perioden. 

Resultat per aktie: periodens resultat 
dividerat med 1 523 577 (1 382 300) 
utestående aktier. 

Extra årsstämma 
En handfull aktieägare samlades 23 jan för 
att ge styrelsen ett förnyat bemyndigande 
att genomföra emission av aktier i enlighet 
med det utskickade förslaget och 
återkallade det tidigare bemyndigandet. 

Företrädesemission 
Under kvartalet pågick en 
företrädesemission som reste 52 MSEK i 
bolaget, se händelser efter 2020-03-31 för 
fullständigt utfall. 

Analyser 
Aktiespararna släppte 2020-03-02 sin 
sjätte analys av Absolicon ”Genombrott på 
gång”. Därförinnan kom två uppdateringar, 
2020-01-17 när ett nytt ramavtal för Cypern 
tecknades och 2020-02-17 när Absolicons 
teknik valdes ut av AB InBev, världens 
största bryggerikoncern. Analyserna görs 
av Aktiespararnas betaltjänst 
Analysguiden.

Tio största ägarna Antal aktier Andel Kommentar 

ENIARA AB  283501 18.61%  Ägs av Joakim Byström till 100% 
PRIONO AKTIEBOLAG  165 023  10.83%  Ägs av Joakim Byström till 20% 
FASTIGHETS AKTIEBOLAG PONORD  78 048  5,12%  
EFG BANK / GENEVA, W8IMY  70478 4.16%  
AVANZA PENSION  36375 2.39%  
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  35988 2,36%  
WIKSTRÖM, STEFAN 8 752 0.57% 
ERICSON. KJELL GUSTAV RAGNVALD 8028 0.53% 
SETEK INVEST AKTIEBOLAG  6 926  0,45%     
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB 6748 0.44% 
Övriga 823710 54.06% 
Total 1523577 100.00% 

 

Utöver denna lista förvarade Aktieinvest FK 18 000 akter i väntan på distribution till ägare 
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Ekonomisk rapportering 

Principer för rapportens upprättande 
Delårsrapporten har upprättats enligt 
samma redovisningsprinciper som i 
bolagets senaste årsredovisning, det vill 
säga enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3) med successiv 
vinstavräkning på projekten.  

Några förtydliganden 
Denna delårsrapport har inte varit föremål 
för översiktlig granskning av bolagets 
revisor. 
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Kommande aktiviteter

Årsstämma 
Årsstämman kommer att hållas i bolagets 
lokaler i Härnösand onsdag 13 maj 2020 
kl. 18:30. Möjlighet finns att delta via 
ombud och följa årsstämman på 
webbsändning. 

Årsredovisningen kommer att hålls 
tillgänglig för nedladdning på bolagets 
hemsida (www.absolicon.se). 

Kommande rapporter 
Bolagets räkenskapsår är 1 jan - 31 dec. 
Absolicon Solar Collector AB lämnar 
kvartalsvis ekonomisk information enligt 
tabell nedan. 

Kommande presentationer 
Information  

Information om kommande presentationer 
kommer skickas ut via Absolicons 
nyhetsbrev. 

 

Kommande rapporter   Datum  
Årsstämma 2020   2020-05-13 
Kvartalsrapport Q2 2020   2020-08-31 
 

 

Styrelsen i Absolicon Solar Collector AB,  
Härnösand, den 5 maj 2020 

 

Malte Frisk, ordförande Joakim Byström, ledamot och vd Olle Olsson, ledamot 

 

Peter Johansson, ledamot Sören Olsson, ledamot  

 

  

Årsredovisningar och rapporter kan beställas från Absolicon Solar Collector AB, 
Fiskaregatan 11, 871 31 Härnösand, tel. 0611-55 70 00 eller hämtas på bolagets hemsida.  
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