
Prospekt registrerat
Prospektet avseende företrädesemission i Absolicon Solar Collector AB har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida
www.absolicon.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på emissionsinstitutets
hemsida www.hagberganeborn.se.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper den 31 mars – 21 april 2022. De som på
avstämningsdagen den 29 mars var aktieägare i Absolicon erhåller en (1) teckningsrätt per
innehavd aktie. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter pågår från och med den 31 mars till och med den 14 april 2022.

Den som erhållit eller förvärvat teckningsrätter äger rätt till tilldelning. Härutöver erbjuds andra
investerare att anmäla intresse om teckning av nya aktier utan företrädesrätt, och erhåller
tilldelning i mån av plats. Anmälan kan ske med BankId på www.hagberganeborn.se.

I samband med Erbjudandet har Absolicon i februari 2022 erhållit icke säkerställda
garantiåtaganden om motsvarande ca 26% av företrädesemissionen. Garanterna åtar sig att
för det fall Absolicons emission ej tecknas för 25 MSEK, för egen räkning teckna nyemitterade
aktier upp till 25 MSEK motsvarande högst garantibeloppet samt att betala motsvarande
teckningslikvid.

Presentationer av företrädesemissionen kommer att hållas på följande orter:

Financial Stockholm 31 mars

Aktiepodden 1 april

Småbolagspodden 5 april

Absolicondagen Online 7 april

Absolicondagen Härnösand 11 april

Absolicondagen Stockholm 13 april

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

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. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två
robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2
solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning
av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade
produktionslinor för T160.


