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Nyckeltal Q4 2019
Fjärde kvartalet 2019-10-01 - 2019-12-31
Nettoomsättningen uppgick till: 366 (1 811) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 5 905 (- 5 428) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -3,93 (-3,10) SEK

Perioden 2019-01-01 - 2019-12-31
Nettoomsättningen uppgick till: 1 958 (26 599) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -18 846 (- 5 650) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -12,46 (- 3,09) SEK

Styrelsen och verkställande direktören förslår att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31

Definitioner:
Resultat per aktie: Periodens resultat före skatt dividerat med 1 503 891 (1 382 300)
utestående aktier.

Omslagsbilden: Produktionslinan i Sverige med Absolicons vd Joakim Byström och
patentingenjör Patrik Blidefalk
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Bokslutskommuniké 2019

Arbetet att öppna nya marknader har varit mycket framgångsrikt och det är med stor
stolthet som jag kan meddela att vi tecknat tre ramavtal för leverans av vår robotiserade
produktionslina, licensintäkt för våra patent och materialförsäljning till produktionen.
I vår kategori av solfångare är vi ensamma i världen med kvalitetscertifieringen Solar
Keymark och vi har världens högsta optiska verkningsgrad – 76,6% av det direkta solljuset
omvandlas till värme.
Det gångna året har varit omskakande för oss som arbetar med klimatfrågan.
Skogsbränder i Australien, eskalerande torka i södra Afrika och extremtemperaturer över
hela jorden visar tydligt hur sårbara vi är för klimatförändringarna.
Jag tror en vändpunkt kom fredagen den 27 september 2019. När världens ledare
samlades i New York till klimatmöte gick 7 miljoner människor ut på gatorna för att visa
sitt missnöje med politikernas kraftlösa agerande. Efter toppmötet berättade FN:s
generalsekreterare att 77 länder, tio regioner och 102 städer åtagit sig att nå netto noll i
utsläpp av koldioxid till år 2050.
De åtagandena är viktiga dörröppnare för vår försäljning. Från att varit teknikdrivna är
det idag försäljningsavdelningen som har ledartröjan på Absolicon. Säljare och
marknadsförare är uppbackade av en teknikavdelning för offerter och en
leveransavdelning som ansvarar för installationer och produktionslinor. Vi rullar nu ut våra
globala marknadsföringskampanjer i bransch efter bransch.
Ni som följt Absolicon sedan noteringen 2016 har sett hur vi arbetat resurssnålt, tagit in
begränsat med kapital och steg för steg ställt alla pjäserna på plats. Men nu med tre
tecknade ramavtal (sammanlagt värde 120 MSEK), organisationen omställd och
solfångarna hetare än någonsin är tiden inne för expansion!

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 affärsutvecklingsbolag 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 utvecklingsverksamheten finansieras i huvudsak
med ägarkapital.
Bolaget har sen den 1 januari 2018 bytt
redovisningsmetod till successiv
vinstavräkning vilket innebär att
pågående arbeten till fastpris vinstavräknas till den grad de är utförda.
Se även kommentarer under rubriken
Principer för rapportens upprättande.

Bokslutskommunikén 2019 kan med fördel läsas tillsammans med årsredovisningen 2018
som ger en fördjupad bild av den historiska utvecklingen.
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Beslutet av BlackRock, världens största fondförvaltare med 70 000 miljarder i tillgångar,
att lämna alla företag med mer än 25% av intäkterna från kol skickade chockvågor genom
energibranschen. Bilden från Museo del Carbone används med tillstånd av TripAdvisor.

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 solfångarteknologi 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.
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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. Markandsföringsmaterial anpassat för sociala media bland
annat med animerade filmer.
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Bäst solinstrålning är det i regioner som är orange eller röda. Men Danmark har stor volym
storskalig solvärme med samma solinstrålning som Norrlandskusten. Gula områden har
solinstrålning om 1800 kWh/m2 ger varje kvadratmeter solfångare värmeenergi som
motsvarar förbränning av 100 liter olja per år.

Försäljning av produktionslinor
Absolicon har nu två tecknade ramavtal
om produktionslinor, med Greenline
Afrika i Sydafrika och med Ariya Finergy i
Kenya.
De båda ramavtalen har liknande struktur
och villkor. Respektive avtal 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.
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
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att få tillbaka en del av köpeskillingen,
dock aldrig för Absolicons havda
kostnader.
Leveranstid
De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 i Kenya förväntas
under första halvåret 2020 och i Sydafrika
under andra halvåret 2020.
Solfångare för dessa installationer
levereras från Sverige.
Produktionslinan beräknas vara i drift i
Sydafrika 2020 och i Kenya under 2021.

Försäljning i Kina
Vår kund Heli New Energi i Kina har ännu
inte kommit igång med försäljning, men
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de har en långsiktig satsning. Fortsatt
arbete med att sälja in ytterligare
produktionslinor i Kina.

Försäljning av linor i övriga
världen
Fortsatt arbete med att signera Memory
of Understanding och NDA med partners i
våra fokusländer.
World Export Development Forum
Absolicons vd Joakim Byström var talare
till World Export Development Forum i
Etiopiens huvudstad Addis Abeba.
Arrangemanget anordnas av FN-organet
ITC för att främja handel och Absolicon
anordnade även ett seminarium med
H&M om textilindustrin.
Rwanda
Absolicon har tillsammans med Sweco
deltagit i en delegationsresa till Rwanda.

Övrig verksamhet
Ny order till Solar++
Som ett steg i att utveckla soldrivna
industriprocesser har Absolicon startat
ett unikt samarbete med ett grekiskt
industriföretag, specialiserat på
industriella processer. Tillsammans har
de skapat Saravanos Solar++ AB (Solar++)
som till 50% ägs av Absolicon och till 50%
av Saravanos Group of Companies SARL.
Solar++ har nu fått en order på €294 000
(ca 3 MSEK) på solfångare och
kompletterande processutrustning.
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Kunden i Grekland är ett stort
multinationellt bolag med 150 fabriker för
konsumentprodukter i olika länder. Ett
första solfångarfält med Absolicon T160
har redan installerats av från Solar++ på
kundens fabrik i Aten år 2018. De positiva
effekterna från denna installation har
gjort att kunden beslutat att utvidga
solfångarinstallationen med ytterligare
ett fält som är något större än det redan
installerade.
Leveransen kommer att ske under 2020
och består utöver solfångarna bland
annat av ett energilager och
kompletterande processutrustning.
Leverans av indunstare
Solar++ arbetar även med en
provleverans av en industriell indunstare
till ett grekiskt gruvföretag. Arbetet har
försenats något på grund av försenade
leveranser från underleverantörer men
alla komponenter finns nu på plats i
Sverige och Grekland.
Under 2020 kommer Solar++ att lansera
en katalog med olika typer av
standardiserad soldriven
processutrusning som kan levereras till
olika industrier som till exempel
bryggerier, mejerier, läkemedelsindustrier
och gruvföretag.

Rekrytering
Bolaget har under perioden arbetat med
rekrytering av nya medarbetare.
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Absolicon har olika former av samarbete med multinationella bolag. Energibolag,
konsultföretag och koncerner med stor energianvändning.

Samarbete med multinationella bolag
Det största intresset för solvärme får vi från de multinationella bolagen som vill minska
sina koldioxidutsläpp. Intresset är stort och ökande vilket sätter stor press på vår
organisation att hinna med att serva våra partners och kundförfrågningar med tekniska
beräkningar och offerter.
Många av storföretagen har redan antagit
aggressiva mål för minskning av sina
koldioxidutsläpp. Ett exempel är att över
200 storföretag åtagit sig att bara köpa
förnyelsebar elektricitet i initiativet
Re100.
Vi upplever att storföretagens
koncernledningar har antagit
långtgående mål men att de inte nått ner i
organisationen. Vår målsättning är alltid
att sänka kundens kostnad, för
lönsamhet går fortfarande framför
klimathänsyn i investeringarna. Det pris
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på energi som vi räknar fram till kunden är
starkt kopplat till hur solvärmefältet
finansieras och här arbetar vi på flera
fronter med finansieringsidéer.
Exempel är bryggerikoncernen AB InBev
där vi tillsammans arbetat med hur man
kan driva bryggerier med noll i koldioxidutsläpp, Veolia där vi tillsammans räknat
på fjärrvärmeprojekt och H&M Group där
vi undersökt ett tjugotal underleverantörer samt Uniper där vi tittar på
möjligt samarbete kring större projekt.
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Absolicon arrangerade i oktober en studieresa till Ålborg med kommuner och energibolag
från mellannorrland för att besöka danska företag och fjärrvärmeinstallationer. På bilden
hela gruppen i Dronninglund där fjärrvärmenätet lagrar värme från 37 500 m2 solfångare
från sommar till vinter i ett groplager.

Forskning och utveckling
Aktiva forskningsprojekt
Absolicon driver ett antal olika
forskningsprojekt som presenterats i
tidigare kvartalsrapporter.
Under perioden har vi arbetat extra med
Framtidens fjärrvärme. 13 personer
deltog i studieresa till Danmark och
kontakterna med de olika aktörerna har
intensifierats för att välja ut lämpliga
installationsplatser. Det regionala
projektet har beviljats förlängning till
2020-05-31.
Genom forskningsprojektet SIKT
samarbetar vi kring forskning med
företag inom Höga Kusten Industrigrupp
och i ett projekt finansierat av
Energimyndigheten ”Fältdesign för
koncentrerande solfångare” fortsätter vi
utveckla solfångarna.
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I vårt samarbete med Umeå Universitet
och RISE driver vi också ett projekt för
att utveckla nya antireflexbeläggningar
av glas finansierat Vinnova.
World Solar Congress
Absolicons Erik Zäll och vd Joakim
Byström deltog i Chile på World Solar
Congress. På konferensen presenterades
bland annat hur Chiles koppargruvor
använder solvärme för att driva sina
processer.
Task 55 7-9 oktober
Ett trettiotal solenergiexperter inom
fjärrvärme samlades 7-9 oktober 2019 på
Absolicon för att diskutera framtidens
fjärrvärme.
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Nya forskningsmedel
FREINDSHIP beviljats 50 MSEK
Absolicon är vinnare när konsortiet
"FRIENDSHIP" beviljas ca 50 MSEK i ett
forskningsprojekt finansierat av EU för
att öka marknaden för solvärme i
industriella processer.
Europeiska kommissionen har
identifierat uppvärmning i industriella
processer som en betydande del i en ”low
carbon energy-economy” och har
erbjudit forskningsmedel till företag och
institutioner.
När de vinnande forskningsförslagen
presenterades 4 december tilldelades
projektet "FRIENDSHIP” där Absolicon
deltar ca 50 miljoner svenska kronor.
Konsortiet leds av det franska institutet
CEA och de övriga medlemmarna är
Absolicon, RINA, SINTEF, Industrial Solar,
NICS, AMIRES, COG, INES Formation,
Clariant Produkte och Sonae.
Målet med FRIENDSHIP är skapa
lösningar som kan generera höga
temperaturer till industriella processer
genom att kombinera olika teknologier
som koncentrerande solfångare,
värmepumpar, högeffektiva
absorptionskylemaskiner kombinerat
med energilager.
Absolicon-delen av projektet är på
ca 6,5 miljoner svenska kronor och
Absolicons uppgift är att utveckla
avancerade solenergilösningar i
kombination med annan teknik, men
också att leverera ett fält paraboliska
solfångare.
Finansieringen från EU täcker 100% av
kostnaderna + 25% omkostnader.
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Absolicon deltar även i ett andra
konsortium som också begär ett
forskningsbidrag på ca 50 MSEK,
Aspire2Sun. Även det konsortiet fick
också mycket bra poäng i utvärderingen
och har fått meddelande att projektet
lagts till reservlistan (förslag som kan
bjudas in om högre rankade förslag faller
bort eller ytterligare finansiering blir
tillgänglig).
Stöd från Nopef
Absolicon har beviljats stöd från Nopef
för internationalisering och fördjupad
förståelse av den sydafrikanska
marknaden om drygt 300 000 kr.
Mer resurser till materialforskning
Efter att lämnat in delrapport i projektet
Funktionella ytbehandlingar som drivs
inom Vinnovaprogrammet
”Materialbaserad konkurrenskraft” har
projektet fått finansiering för nästa
etapp, ca 700 000 kr.

Nya ansökningar
Eurostar-ansökan Solar Simple klarade
åter kraven, men åter igen fanns
otillräckliga medel från de nationella
finansiärerna. Vi har varit i dialog med
Vinnova för att hantera problemet och
förbereder en ny ansökan.
Ansökan till Energimyndigheten
För att bygga en pilotinstallation i
fjärrvärmenätet har Absolicon lämnat in
en ansökan till Energimyndigheten i ett
projekt med omslutningen 14 miljoner
kronor. Projektet syftar till att
introducera en ny generation av
soldriven fjärrvärme med värmelager i
Sverige. Finansieringsgraden är 50% och
handläggningstiden beräknas till 6
månader.

10 (22)

Absolicons patentingenjör Patrik Blidefalk och vd Joakim Byström framför
Absolicons patenterade monteringsvagn i den svenska produktionslinan.

Immaterialrätt
Två nya svenska patent
Under perioden har Absolicon mottagit
besked om att två svenska patent
kommer att beviljas.
Först Absolicons unika sätt att forma
reflektorer till exakt form för paraboliska
solfångare i en monteringsvagn.
Lösningen bygger på att reflektorplåten
formas så att den färdiga reflektorn
påverkas av justerbara moment som
kröker reflektorplåten istället för fasta
stöd.
Metoden är anpassad för att ge den
nuvarande solfångaren T160 exakt form
men kommer att fungera även för
kommande modeller.
Därefter för ett nytt och effektivare sätt
att styra solfångarna så att de följer
solens förflyttning under dagen. Patent
gäller en lösning för att rikta solfångare
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så att dessa följer solens rörelse under
dagen.
- Denna uppfinning möjliggör att
solfångarna i en installation kan styras
synkront med hög precision. Denna
ökade precision bidrar till att solfångarna
kan producera mer värme under hela
livscykeln, säger Patrik Blidefalk,
patentansvarig på Absolicon.
Båda patenten har även sökts
internationellt via det så kallade PCTsystemet.
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.
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Vissa händelser efter 2019-12-31
Tredje ramavtalet tecknat
Ingenjörsföretaget Al Homsi har tecknat
ett ramavtal med Absolicon om förvärv
av en produktionslina för solfångaren
T160 på Cypern. Det totala
försäljningsvärdet som omfattas av
avtalet uppskattas till 40-50 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. Östra
medelhavet är en ostadig region men
med god solinstrålning och stor
tillväxtpotential. Ingenjörsföretaget Al
Homsi och Absolicon har nu tecknat
ramavtal om förvärv av en
produktionslina för etablering på Cypern
som skall förse området med solfångare.
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.

mer detaljerat kontraktsskrivande.
Betalningen sker stegvis på samma sätt
som vid den tidigare försäljningen av
produktionslinan till Sichuanprovinsen.
Absolicon kommer att beviljats svenskt
patent på en lösning för solföljning och
ett patent på formning av reflektorer för
solfångare. Patenten är även sökta
internationellt.

Vinnova beviljar medel i steg 2
Det inledande arbetet med
antireflexbehandlingar har givit goda
resultat och Vinnova har tidigare efter
att utvärderat resultaten beslutat att
frigöra ytterligare 372 000 kr i steg 2 i
projektet. Målet är att skapa världens
bästa antireflexglas.

Solar++ förvärv slutfört
Saravanos Solar++ AB är ett
teknikföretag med bred kompetens att
leverera kompletta industriella processer
till industrier. Företaget förvärvades till
50% av Absolicon i december 2018
genom en apportemission. I avtalet
fanns en klausul om tilläggsköpeskilling
som 18 jan har reglerats genom en riktad
emission om 19 686 aktier. Därmed är
förvärvet slutfört.

Extra bolagsstämma
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.

Planen är att produktionslinan skall
levereras från Sverige år 2021. Nu vidtar
Delårsrapport okt-dec 2019
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Mål för listning på
Stockholmsbörsen och
finansiell utveckling
Absolicons ska påbörja resan mot en
notering på Stockholmsbörsen (Nasdaq
Stockholm) som är en reglerad
marknadsplats för handel med
värdepapper. Idag handlas Absolicons
aktie på Spotlight Stock Market. Bolaget
skall vara klart för notering på
Stockholmsbörsen inom 3-5 år.
Vidare skall Absolicon senast år 2022
omsättas 100 miljoner, ha 50%
täckningsbidrag på sålda
produktionslinor samt positivt
kassaflöde i nuvarande affärsmodell.

Företrädesemission 50 MSEK
Tack vare tidigare satsningar på
solfångarlösningar, materialteknik,
produktionsteknik, visningsanläggning
och försäljningsorganisation är
Absolicon redo för expansion.
Absolicon styrelse har därför beslutat
om företrädesemission om 50 MSEK som
bedöms leda till globalt genombrott för
bolagets solenergiteknik och ge
Absolicon en dominerande ställning i sin
bransch.
Varje gammal aktie som innehvs på
avstämningsdagen 17 februari får tre
teckningsrätter. Tio teckningsrätter ger
rätt till en (1) ny aktie för 110 kr.
Emissionen pågår 19 feb-12 mars 2020.
I takt med att Absolicon börjar leverera
produktionslinor kommer även behovet
av rörelsekapital att öka.
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Med nuvarande affärsplan bedömer
styrelsen att Bolagets befintliga
rörelsekapital före Erbjudandet inte
räcker för fortsatt drift i 12 månader.
Erbjudandet kommer vid full teckning
tillföra 50,2 MSEK kronor före emissionskostnader som beräknas till 1,5 MSEK.
Nettolikviden om 48,7 MSEK skall
förväntas fördelas på de olika
aktiviteterna:
• Försäljning och marknadsföringskostnader – 50%
• Utvalda investeringar i
solvärmeanläggningar – 20%
• Forskning & utveckling – 20%
• Rörelsekapital – 10%
Tillsammans med lån och
forskningsmedel bedöms
emissionslikviden vara tillräcklig för att
Absolicon skall genomföra försäljning
och leverans av flera produktionslinor
samt ytterligare förbättra solfångarens
prestanda. De planerade aktiviteterna
bedöms leda till kommersiellt
genombrott för Absolicons
solenergiteknik.
Om emissionen tecknas till mindre än
hälften kommer Bolaget vända sig till
sina huvudägare för brygglån och
avvakta intäkter samt söka en annan
finansiering snarare än att ändra
affärsplanen. Om extern finansiering
utöver lån från huvudägare inte stod att
uppbringa för Bolaget skulle försäljning
av tillgångar, minskad kostnadsmassa
och sänkt ambitionsnivå övervägas.
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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. Av över tusen
ansökningar valdes Greenline
tillsammans med Absolicon ut som ett av
sjutton företag till konferensen i New
York. På plats där träffade deltagarna AB
InBevs högsta ledning för att diskutera
samarbete och förhandla om finansiering
av projekt. Varje företag som
kvalificerade sig fick löfte om $100 000
(ca 1 MSEK).
Den mindre solfångarinstallationen som
nu AB InBev skall installera kommer att
förse Maputo Brewery i Mozambique
med värme för flaskrengörning och
minska företagets värmerelaterade
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utsläpp av koldioxid. Solvärmesystemet
skall installeras sommaren 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.
Med detta besked som underlag kan
Absolicon precisera tidsplanen för
produktionslinan i Sydafrika. Eftersom
AB InBev inväntar utvärdering efter 6
månaders drift av det lilla solfångarfältet
kommer produktionslinan vara i drift i
Sydafrika under 2021 vilket är något
senare än tidigare kommunicerats.
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Presentation av de två tecknade ramavtalen på Stora Aktiedagen hos Aktiespararna i
Stockholm (avtalet om produktionslinan på Cypern tecknades senare). Presentationen
livesändes men finns även kvar på YouTube där den visats nästan 200 gånger.

Information, pressmeddelanden och presentationer
E-nyhetsbrev
Under perioden har tre nyhetsbrev
skickats till aktieägare och intresserade.
Pressmeddelanden
Kurspåverkande information lämnas via
pressmeddelanden. Sex svenska pressmeddelanden lämnades under perioden.
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Presentationer
Absolicon presenterades den 22 oktober
på ABB-dagen i Örnsköldsvik och 24
oktober på ABB-dagen i Sundsvall samt
på stora Aktiedagen 25 november med
Aktiespararna.
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Finansiering och aktiehandel
Aktieutveckling
Aktien i Absolicon noterades som ABSL på
Spotlight Stock market den 22 juni 2016. 31
december 2019 hade Absolicon drygt 3500
aktieägare.
Introduktionskursen den 22 juni 2016 var
31,80 (40 kr utan kompensation för
nyemissioner) och 2019-12-30 var kursen
125,50 kr.
Resultatet per aktie för det fjärde kvartalet
2019 uppgick till: -3,93 (-3,10) SEK.
Högsta omsättningen under perioden var
den 1 oktober då aktier köptes och såldes
för ca 1,3 miljoner kr.

Tio största ägarna

Resultat per aktie: periodens resultat
dividerat med 1 503 891 (1 382 300)
utestående aktier.

Analyser
Aktiespararna släppte 2019-10-10 sin
femte analys av Absolicon. Därefter
presenterades en uppdatering
2019-12-10 efter att Absolicons konsortium
beviljats ca 50 MSEK i forskningsmedel
och 2020-01-17 efter att ramavtalet på
Cypern tecknats. Detta är en betald analys
på uppdrag av Aktiespararnas tjänst
Analysguiden utförd av analysföretaget
Carlsquare (före detta Jarl Securities).

Antal aktier

Andel

ENIARA AB
301 501
PRIONO AKTIEBOLAG
165 023
FASTIGHETS AKTIEBOLAG PONORD
78 048
EFG BANK / GENEVA, W8IMY
50 792
AVANZA PENSION
47 845
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 35 124
BENGTSSON, KLAS
15 300
KNUTSSON, BENGT
12 145
WIKSTRÖM, STEFAN
8 752
SETEK INVEST AKTIEBOLAG
6 926
Övriga
782 435
Total
1 503 891

20,05%
10,97%
5,19%
3,38%
3,18%
2,34%
1,02%
0,81%
0,58%
0,47%
52,03%
100.00%
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Kommentar
Ägs av Joakim Byström till 100%
Ägs av Joakim Byström till 20%
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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 koncernredovisning (K3) med successiv
vinstavräkning på projekten.
Rörelsekapitalutlåtande
Med nuvarande affärsplan bedömer
styrelsen att Bolagets befintliga
rörelsekapital före Erbjudandet inte räcker
för fortsatt drift i 12 månader.

Om emissionen tecknas till mindre än
hälften kommer Bolaget vända sig till sina
huvudägare för brygglån och avvakta
intäkter samt söka en annan finansiering
snarare än att ändra affärsplanen. Om
extern finansiering utöver lån från
huvudägare inte stod att uppbringa för
Bolaget skulle försäljning av tillgångar,
minskad kostnadsmassa och sänkt
ambitionsnivå övervägas.
Förslag till utdelning
Styrelsen och verkställande direktören
förslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31

Företrädesemission om 50 MSEK
I takt med att Absolicon börjar leverera
produktionslinor kommer även behovet av
rörelsekapital att öka.

Några förtydliganden
I posten ”Ränteintäkter” ingår även
kursförändringar mellan svenska kronor
(SEK) och kinesiska renminbi (CNY).

Absolicon styrelse har därför beslutat om
företrädesemission om 50 MSEK, se ”Vissa
händelser efter 2019-12-31”

Denna delårsrapport har 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.
Årsredovisningen kommer att hållas
tillgänglig för nedladdning på bolagets
hemsida (www.absolicon.com) senast tre
veckor innan årsstämman.
Kommande rapporter
Bolagets räkenskapsår är 1 jan - 31 dec.
Absolicon Solar Collector AB lämnar
kvartalsvis ekonomisk information enligt
tabell nedan.

Kommande presentationer
Absolicon presenterar på följande orter:
Stockholm: 24 februari FS Market
Gävle: 3 mars samarr. Aktiespararna
Stockholm 4 mars Småbolagsjakten
Stockholm: 4 mars Absolicon Klimatkväll
Härnösand: 29 februari Absolicondagen
Anmälan till presentationerna på
ekonomi@absolicon.com

Kommande rapporter
Årsstämma 2020
Kvartalsrapport Q1 2020

Datum
2020-05-13
2020-05-15

Styrelsen i Absolicon Solar Collector AB,
Härnösand, den 17 februari 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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¹

¹

¹ Under fjärde kvartalet 2018 genomfördes en apportemission där det egna kapitalet ökat med 11 348 651 för att
förvärva andelar i Saravanos Solar++ AB, emissionen har emellertid inte haft någon påverkan på kassaflödet.

Granskningsrapport
Till styrelsen i Absolicon Solar Collector AB (publ)
Org. nr 556929-1957
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den bifogade finansiella delårsinformationen (delårsrapporten) för Absolicon
Solar Collector AB (publ) per den 31 december 2019 och den tolvmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella
delårsinformation (delårsrapport) i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna
finansiella delårsinformation (delårsrapport) grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt
ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte
den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse
att den bifogade finansiella delårsinformationen (delårsrapporten) inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.

Härnösand den 17 februari 2020

KPMG AB

Lars Skoglun
Auktoriserad revisor

