
Absolicon investerar i Solis Calor AB
och blir ägare av 20 %
Solis Calor AB, med bas i Stockholm, har utvecklat ett koncept för projektering, finansiering och
förvaltning av solvärmeanläggningar och energilagringslösningar. Absolicon och det österrikiska
solvärmebolaget SOLID går in i bolaget som grundare och kommer att bidra med projekt samt
medverka i styrelse och i etableringar av finansiella strukturer för solvärme. Målet är att erbjuda
investerare möjlighet att investera i infrastruktur med långsiktigt kassaflöde och samtidigt bidra
till energiomställningen.

Solis Calor AB är ett bolag som skall erbjuda energitjänster åt företag, publika institutioner och åt
fjärrvärmeaktörer. Bolaget har startats av Magnus Andersson och Stefan Jonsson tillsammans med
solvärmebolagen Absolicon och österrikiska SOLID. Absolicon och SOLID bidrar till Solis Calor med
projekt, arbetstid samt går båda in med SEK 250000 genom en riktad nyemission i det nystartade
bolaget. Genom emissionen får Absolicon och SOLID 20% ägande vardera. Övriga 60% av aktierna
kontrolleras av bolagets ledning.

Affärskonceptet har utarbetats under 2020-2021 ihop med InnoEnergy (www.innoenergy.com) med
målsättning att utveckla branschen genom att skapa investeringsstrukturer som gemensamt har som
syfte att utveckla och äga solvärmeanläggningar. Värdeskapande sker via utveckling och förvaltning av
projektbolag och dess intäkter, re-finansiering och försäljning av tillgångar över tid. Konceptet innebär
finansiering genom hela värdekedjan via köp av allt ifrån projektbolag till bolag med driftsatta
solvärmeanläggningar.

Absolicons ägande innebär tillgång till både finansiella lösningar för solvärme och finansiella resurser
via Solis Calor och dess investerare för Absolicons produktionslinepartners.

- Med Solis Calor AB får Absolicon och våra produktionslinepartners tillgång till extern finansiering av
nya solfångarfält från projektering till re-finansiering. Färdiga solvärmeanläggningar erbjuder kunder
gröna och konkurrenskraftig energi där Solis Calor ska erbjuda det som en tjänst via lokalt energibolag
med tillgång till konkurrenskraftigt kapital, säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

SOLID har 30 års erfarenhet som projektutvecklare och är ett av världens ledande företag inom solkyla
och värmeköpsavtal för solvärme. SOLID har installationer i hela världen och säljer solvärme till flera
österrikiska fjärrvärmenät. På sina anläggningar i Graz har SOLID även installerat Absolicons T160.

Solis Calor’s ledning har lång erfarenhet från bland annat förnybar energi och finansiella sektorn.

Magnus Andersson, VD, har tidigare jobbat på bl.a.  ABB, Handelsbanken och Pareto med frågor
rörande M&A, finansiering av förnybar energi, infrastruktur, fastigheter och fondlösningar i flera länder.
Magnus har ett brett kontaktnät hos investeraresamt omfattande erfarenhet som energiexpert åt olika
kunder.

Stefan Jonsson, CFO, har en bakgrund på SEB där han arbetat med globala leasinglösningar. Stefan
driver sedan 15 år ett konsultbolag med bland annat projekt för att finansiera cleantech-lösningar
tillsammans med WWF.

Absolicon Solar Collector etablerades 2005 och tillhandahåller solvärmelösningar för industrier och
städer. Absolicons paraboliska solfångare är marknadsledande inom solvärme för industriella processer.
Genom att sälja lokala produktionslinor för solfångarna kan Absolicon tillhandahålla en lönsam,
lättinstallerad och utsläppsfri energilösning som levererar värme och ånga till industriprocesser och
fjärrvärmenät.

Ytterligare information lämnas av:

Magnus Andersson, VD Solis Calor AB , telefon +46 8 7217610 , email: info@soliscalor.com

Joakim Byström, VD Absolicon AB, telefon +46 61155700, email: info@absolicon.com

http://www.innoenergy.com/
mailto:info@soliscalor.com
mailto:info@absolicon.com


Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-14 12:50 CET.
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