
Rapport om läget för försäljning
Bland Absolicons produktionslinepartners är det nu fem partners som har kommit så långt i
processen att de kan teckna köpeavtal. Från tecknandet tar det ca 9 månader för linan att
installeras. Carlsberg tar nästa steg mot installation i Grekland. 

Produktionslinor

Av de partners som tecknat ramvatal för en produktionslina är det nu fem partners som har
kommit så långt i processen att de kan teckna köpeavtal. Från tecknandet tar det ca 9
månader för linan att installeras. Dock är det saker utanför Absolicons kontroll som styr – till
exempel beviljandet av låneansökningar och stödansökningar. Man skall komma ihåg att även
om en partner får ett investeringsstöd eller lånelöfte så innebär det inte automatiskt att de
beställer en produktionslina.

En partner har beviljats ett investeringsstöd på 1,44 MEURO (ca 15 miljoner kronor) som inte
är bundet till Absolicon, men som kan användas för köp av en produktionslina. De arbetar på
en andra, betydligt större ansökan som skall finansiera minskade koldioxidutsläpp inom
industrin.

En annan partner arbetar för att få ett investeringsstöd om nära €2,7M (28 miljoner kronor) för
en lokal produktionslina i en omfattande ansökningsprocess. Vi får positiva signaler från
handläggningen, men det är ännu oklart när vi kan få besked om utfallet.

En tredje partner förhandlar med sin bank om ett större lån för att finansiera produktionslinan
och väntar på besked från den processen.

Pilotinstallationer

Absolicon har tecknat fem avsiktsförklaringar med bolag som avser installera pilotinstallationer
med solfångare. En av dessa är Carlsberg som i juli 2021 meddelade att de avser installera
Absolicons solfångare vid Olympic Brewery i företaget Sindos produktionsanläggning i
Grekland. Sedan dess har Carlsberg och Absolicon förhandlat rörande definitiv utformning och
detaljer kring utförande av projektet. 

Förhandlingarna har nu avslutats och båda parter har undertecknat det avtal som innebär
nästa steg mot installationen. Absolicon kommer under sommaren skicka de första solfångarna
till Grekland.
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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.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.


