
Absolicons partner utvald av AB InBev,
The Coca-Cola Company, Colgate-
Palmolive och Unilever för projekt med
hållbarare värme
Absolicons produktionsline-partner i Indien, Climatenza, blev i november 2022 utvald att
delta i Anheuser-Busch InBev’s initiativ 100+ Accelerator med Absolicons
solfångarteknik. Programmet drivs tillsammans med The Coca-Cola Company, Colgate-
Palmolive samt Unilever och syftar till att stödja projekt och företag som driver en
hållbar utveckling. 2020 valdes Absolicons produktionsline-partner i Sydafrika,
Greenline Africa, ut att delta i initiativet.

I konkurrens med över 1 700 bidrag valdes Absolicons produktionslinepartner Climatenza ut
som deltagare i det prisbelönta programmet 100+ Accelerator. Programmet lanserades 2018
av bryggerikoncernen Anheuser-Busch InBev (AB InBev) för att bidra till FNs hållbara
utvecklingsmål och företagets egna hållbarhetsmål.

2021 anslöt sig The Coca-Cola Company, Colgate-Palmolive och Unilever som partners i
programmet för att hjälpa till att stödja och samfinansiera 100+ Accelerator, och arbeta
tillsammans med lösningar på gemensamma utmaningar i leveranskedjan.

Målet är att företagen som valts ut ska genomgå ett program med stöd och finansiering för
pilotprojekt som i sin tur kan leda till ett större kommersiellt kontrakt och en stark relation med
ett eller flera av partnerföretagen.

Climatenza ansökte till programmet med en pilot innehållande Absolicons solfångarteknik och
ska nu utvärdera projekt tillsammans med samarbetsföretagen AB InBev, The Coca-Cola
Company, Colgate-Palmolive och Unilever.

Climatenza utgår ifrån New Delhi och driver projekt inom förnyelsebar energi för
industrisektorn. I juni 2020 skrev bolaget ett ramavtal för installation av Absolicons
produktionslina i Indien.

2020 valdes Absolicons produktionsline-partner i Sydafrika, Greenline Africa, ut att delta i
initiativet och har sedan dess samarbetat tillsammans med AB InBev kring potentiella projekt
för bryggerier i olika länder i Afrika.
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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. 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.


