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Absolicondagen live 2023 
6 mars 18:30 – 19:30

18:30 Introduktion

18:40 Försäljning av produktionslinor

18:50 Klimat och energi

19:00 Solfångarfält och samarbeten

19:15 Frågor från chatten

Bjud gärna in fler under sändningens 
gång!

Videoinspelningen och presentationen 
kommer finnas tillgänglig efteråt på 
www.absolicon.com/anmalan23
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• Två produktionslinor sålda

• Två solvärmeanläggningar för ånga byggda med 
multinationella storbolag

• Avtal eller överenskommelser med 7 av världens 
största bolag inom livsmedel och drycker

• Emission om 120 MSEK



Noterad på Spotlight NEXT, 
300 MSEK i bolagsvärde och 
7000 aktieägare

Världens bästa 
koncentrerande solfångare 
med 76% optisk 
verkningsgrad för värme 
och ånga upp till 160°C

Idag 88 patent sökta eller 
beviljade, fler på väg. 



Det vi säljer är den 
robotiserade 
produktionslinan

• Ensamma i världen med lösning 
för snabb utrullning av industriell 
solvärme 

• Partnerskap med ABB för 
marknadsföring, försäljning och 
leverans
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Produktionslinan tillverkar en solfångare var 6:e minut



Absolicon 
produktionslina
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Absolicon Solar Collector AB 

ROBOTIC CELLS

CONTROL SYSTEM

Tre intäktsströmmar

• försäljning av produktionslinor, 

• material till solfångare

• licensintäkter



Absolicons produktionslina säljs till en Absolicon partner
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11 Multinationella storbolag är 
slutkunder för solfångarna



Produktionslina såld till 
Creative Power Solutions (CPS) i Egypten

Creative Power Solutions (CPS) i Egypten
Processen började i inledningen av 2022 då Creative Power Solutions (CPS) 
tecknade ett ramavtal med Absolicon för etablering av en produktionslina för 
solfångaren Absolicon T160 som exklusiv partner i Egypten. I slutet av året mottog 
CPS finansiering motsvarande 2,7 miljoner euro från KfW Development Bank genom 
The Facility Investing for Employment (IFE). I december 2022 tecknades så avtal om 
förvärv av en produktionslina från Absolicon.

Värdet av försäljningen motsvarar 3,7 miljoner euro (ca 41 miljoner kronor). 
Absolicon planerar kunna leverera produktionslinan till Egypten under 2023 och 
produktionsstart tidigt under 2024.

Ett uppdrag som CPS har i Egypten är att driva ett 600 MWe värmekraftverk där man 
delar på effektivitetsvinster med ägaren, den egyptiska staten. Teamet på kraftverket 
identifierade snabbt att Absolicons teknologi kan ge stora förbättringar av 
bränsleeffektiviteten och där planeras 14 000 m2 solfångare. I ett nästa steg 
förutspås liknande möjligheter inom hela elkraftindustrin. I Egypten är den samlade 
effekten i termiska kraftverk 53 000 MWe.

Förutom att arbeta med energieffektivitet i kraftverk kommer företagen också att 
arbeta mot industriella nyckelsegment i Egypten. De kundkategorier som CPS siktar 
på är kraftverk, avsaltning, livsmedelsindustri, textilindustri och kemikalieindustri.

Absolicon beräkningar visar att redan när enstaka smala industrinischer i Egypten 
börjar investera i koncentrerande solfångare så räcker produktionskapaciteten från 
en enda produktionslina inte långt, utan CPS skulle behöver betydligt fler.



Produktionslina såld till 
Phoenix Solar Thermal in Kanada

Phoenix Solar Thermal
I november 2021 tecknade Absolicon och PST i Kanada ett ramavtal 
om förvärv av en produktionslina för Absolicons koncentrerande 
solfångare i Kanada och som en del av detta avtal betalade PST 100 
000 euro mot en bankgaranti i början av 2022. I december 2022 skrev 
Phoenix på köpeavtalet.

Phoenix är en del av CEM Group, en familjeägd företagsgrupp som 
arbetar med energiteknisk rådgivning och projektutveckling i 
Nordamerika. De har framgångsrikt har skapat en imponerande 
pipeline av potentiella kunder och förhandlar nu om ett solfångarfält om 
30 000 m2 till ett av de multinationella företag som Absolicon 
introducerat.

En första betalning enligt avtalet har redan gjorts om 100 000 euro (ca 
1,1 miljoner kronor). Den återstående betalningen på 3,9 miljoner euro 
(ca 44 miljoner kronor) kommer att inledas inom 9 månader från den 
första betalningen, villkorat av att köparen fullt ut kan finansiera 
produktionslinan. Phoenix arbetar med kundsegment inom 
livsmedelsindustri, pappersmassa & papper, kemikalieindustri, 
fjärrvärme och bilindustri.

Absolicon räknar med att ha fabriksinspektion av produktionslinan i 
Sverige i slutet av 2023 och att produktionen kan starta i Kanada första 
halvåret 2024. Med den pipeline som redan utvecklats i Nordamerika 
planerar Absolicon för att Phoenix kommer behöva ytterligare 
produktionslinor under 2024/2025.



Två produktionslinor sålda
Ordervärde 86 miljoner kronor

EgyptenKanada



Sålda produktionslinorna visar på lokal lönsamhet

De första produktionslinorna är de svåraste att sälja, vi kan använda 
exempel som att man kan tjäna pengar på att sälja solfångare till de 
multinationella

Nu kommer vi fortsätta i land efter land där vi skapar marknad med de 
multinationella och hittar lokala entreprenörer som driver 
produktionslinorna



ENERGI OCH KLIMAT







Paris, december 
2015
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“limiting global temperature 
increase well below 

2 degrees Celsius, while 
urging efforts to limit the 
increase to 1.5 degrees”

net-zero emissions 
of  greenhouse gases 
“in the second 
half  of  this 
century”
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”Vi är på väg mot ett klimathelvete med foten på 
gaspedalen. Mänskligheten har ett val: samarbeta eller 
gå under. Det är antingen en klimatsolidaritetspakt –
eller en kollektiv självmordspakt.”



“Tipping
points“ 
aktiveras 
troligen inte 
under 1,5°C

Climate tipping points — too risky to bet against (nature.com)
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8 miljarder människor
1 miljard välbeställda > $32/dag

10 miljarder människor
4 miljarder välbeställda

Globala ekonomin ökar 4 gånger till 2050

Idag År 2050 

BEFOLKNING OCH 
EKONOMISK UTVECKLING



2023: 8 billion people
1 billion upper middle 

class



2050: 10 billion
4 billion upper 
middle class
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SLUTANVÄNDNING AV 
ENERGI I SAMHÄLLET
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ELEKTRICITET TRANSPORT VÄRME



30%

50% 20%





ALLT VI KONSUMERAR ÄR 
PRODUCERAT MED VÄRME



MEJERI MED NOLL I CO2 UTSLÄPP
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33 Exempel: PepsicoExempel: Pepsico ska minska sina utsläpp från bränslen 
och elektricitet på sina fabriker med 75% till 2030.

De har 4000 buteljeringsfabriker runt om i världen



2023-03-07 34Q&A

För att nå 1,5 
graders-målet



ABSOLICONS LÖSNING –
KONCENTRERAD SOLENERGI



ABSOLICON T160 SOLAR COLLECTOR
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• 5.5 m lång, 1 meter bred

• Följer solen under dagen

• 160oC värme och ånga

• Livslängd minst 25 år

• Världens högsta optiska 
verkningsgrad, över 76%



T160 Specification
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OPERATING TEMPERATURE
40-160°C (100-320°F)

MAX STEAM PRESSURE
up to 8 bar (115 PSI)

PRESSURE RATING
16 bar (232 PSI)

COLLECTOR SIZE (LXWXH)
5,514 x 1,095 x 347 mm

WEIGHT
148 kg 

DYNAMIC LOAD
90 kg/m2

OPTICAL EFFICIENCY
76.4% 

EXPECTED LIFETIME
25 years

PEAK ENERGY GENERATION
700 W/m2 aperture area 
under optimum conditions



CO2 emissions from different renewable energy sources with LCA

T160 Flat Plate Solar Thermal Photovoltaic





Det vi säljer är den 
robotiserade 
produktionslinan

• Ensamma i världen med lösning 
för snabb utrullning av industriell 
solvärme 

• Partnerskap med ABB för 
marknadsföring, försäljning och 
leverans
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Produktionslinan tillverkar en solfångare var 6:e minut



• Patent
• Utility models
• Design skydd
• Varumärken

12 PATENTFAMILJER
88 PATENT ANSÖKTA 
ELLER BEVILJADE



Project with ITC on Gran Canaria



Colgate-Palmolive 
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ROOFTOP INSTALLATION

Location Athens, Greece

Industry Chemicals

Type Rooftop 

Field 396 m2

Production 163 MWh/year

Heat 107°



IBERAFRICA, KENYA
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ELEVATED INSTALLATION

Location Nairobi, Kenya

Type Elevated solar field 

Field 552 m2

Heat 95 °C



SOLAR FIELDS FOR CITIES AND INDUSTRIES



SOLDRIVEN FJÄRRVÄRME



Hälften av alla hem i Sverige  
värms med fjärrvärme, 90% 
av alla flerfamiljshus



I Sverige ca 500 fjärrvärmenät som eldas 
med sopor och flis.

I Europa över 6000 fjärrvärmenät som eldas 
med naturgas och kol



LAGRA SOLVÄRME FRÅN SOMMAR TILL 
VINTER SOM I DANSKA DRONNINGLUND

26 MW 
(37 500 m2) solfångare

Värmelager
60 000 m3

Sedan 2012 har 50% av 
värmen i Dronninglund
kommit från soldriven 
fjärrvärme



TOFTLUND SOLDRIVEN FJÄRRVÄRME

27 000 m2
solfångare

Värmelager
12 500 m3

Sedan 2017 har 
Toftlund fått 50% av 
sin värme från 
solvärme



FJÄRRVÄRME I UKRAINA

52

Det finns fler än 1000 fjärrvärmenät i Ukraina som förser ca 40% av befolkningen med värme
Rysk gas står för 60-70%, kol 25-30% och flis eller ved i någon enstaka anläggning

10 000 miljarder kronor beräknas investeras i uppbyggnaden av Ukraina. Hur skall man lösa värmen?



SOLDRIVNA INDUSTIER



ABSOLICON FOCUSERAR PÅ VÄRLDENS STÖRSTA 
FÖRETAG INOM LIVSMEDEL OCH DRYCKER

1 Nestle 
2 PepsiCo, Inc. Feasibility study
3 JBS
4 Anheuser-Busch InBev Pilot installation
5 Tyson Foods
6 Mars
7 Archer Daniels Midland Pilot installation 
8 The Coca-Cola Company Accelerator
9 Cargill
10 Danone
11 Mondelez International

12    Kraft Heinz Company
13    Smithfield Foods/WH Group
14    Olam International
15    Lactalis
16    Heineken
17    Unilever Accelerator
18    Suntory
19    General Mills Inc.
20    Asahi Group Pilot installation 
44    Carlsberg Pilot installation 

+ 1 Feasibility study 14



ABSOLICON FOKUSERAR PÅ VÄRLDENS STÖRSTA 
BOLAG INOM LIVSMEDEL OCH DRYCKER

1 Nestle 
2 PepsiCo, Inc. Genomförandestudie
3 JBS
4 Anheuser-Busch InBev Pilot installation
5 Tyson Foods
6 Mars
7 Archer Daniels Midland Pilot installation 
8 The Coca-Cola Company Accelerator
9 Cargill
10 Danone
11 Mondelez International

12    Kraft Heinz Company
13    Smithfield Foods/WH Group
14    Olam International
15    Lactalis
16    Heineken
17    Unilever Accelerator
18    Suntory
19    General Mills Inc.
20    Asahi Group Pilot installation 
44    Carlsberg Pilot installation 
+ 1 Feasibility with undisclosed company



INSTALLATIONER MED 
MULTINATIONELLA 2022



Absolicon Solar Collector
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Installationer med 
multinationella livsmedelsbolag

ItalienGrekland 



Installationer med multinationella jättar

Genom installationerna med några av världens största bolag blir vår 
teknik en av huvudlösningarna på klimatproblemet

Med multinationella partners kan vi från huvudkontoren samtidigt 
skapa en marknad för solvärme i många länder

Massproduktion i ett land genom stora volymer hos de multinationella 
ger även småindustrier, jordbruk och sjukhus billiga solfångare





Hur har vi lyckats och vad innebär det?

Absolicon har fått storbolagen att förstå att solvärme kan driva deras 
processer och att solvärme är billigare än fossila bränslen 

Absolicon visar att vi kan svara upp mot kraven från de multinationella 
bolagen och skapa en global marknad

Vårt globala arbete leder till att vår får sälja lokala produktionslinor

Tre intäktsströmmar: försäljning av linor, material och licensintäkter



KOMMANDE PRODUKTIONS-
LINOR OCH AKTIEKURS



Aktuell aktiekurs



Analyser av Absolicon

Analysen gjordes då 
kursen var 108 kr

Absolicon: Solig start på 2023 | Affärsvärlden (affarsvarlden.se)

Uppdatering: Absolicon Q4'22



Marknadsuppdatering nästa produktionslina

5. Climatenza i Indien 

6. Planet Soar i Frankrike

7. Ariya Finergy

8. ZESA i Zimbabwe

1. Sisener i Spanien

2. Ideal-E i Italien

3. Greenline Africa i Sydafrika

4. Citrus i Mexico

Nedan ett urval med sju av de 18 företag som tecknat ramavtal plus ZESA I Zimbabwe. Avtalet 
beskriver processen för att köpa en produktionslina där pris och villkor är fastslagna. 
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Absolicon ska sälja hundratals 
robotiserade produktionslinor globalt

+ =
Snabb global 
uppskalning+



Företrädesemission 120 MSEK

Basunera ut våra framgångar, nå djupare in i de multinationella bolagen 
(AB InBev 250 000 anställda)

Fortsätta bygga mindre anläggningar på olika kontinenter med olika 
tillämpningar

Fortsatt minskade kostnader för storskalig solvärme för industrier och 
fjärrvärme



”Vi är på väg mot ett klimathelvete med foten på 
gaspedalen. Mänskligheten har ett val: samarbeta eller 
gå under. Det är antingen en klimatsolidaritetspakt –
eller en kollektiv självmordspakt.”
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Marknadsuppdatering nästa produktionslina

5. Climatenza i Indien 
Installation med indiska konglomeratet TATA under 2023. Climatenza uppger att 
de hittat en investerare som vill finansiera produktionslinan i Indien. Med i 
inkubatorprogram ”100+ Accelerator” som ska minska klimat- och miljöpåverkan 
hos de multinationella bolagen genom att ge teknikföretag en gräddfil till 
beslutsfattare och inköpare.

6. Planet Soar i Frankrike
Planet Soar har fått investeringsstöd beviljat för uppförande av en produktionslina 
och även säkrat en tomt där fabriksbyggnaden skulle uppföras. Inte tillräcklig 
pipeline av intresserade kunder och svår arbete att säkra vidare finansiering.

7. Ariya Finergy
För att torka ett ton te eldar man fem ton ved. Ariya byggt solvärmeanläggning till 
IberAfrica. Installation pågår i tefabrik, men sakta. Absolicon och Ariya sökt EU-
medel som skulle säkrat en produktionslina i Kenya, men ansökan blev inte 
beviljad den omgången. Kenya har fokus på skydda sina skogar och mycket sol.

8. ZESA i Zimbabwe
Det statliga elbolaget in Zimbabwe, ZESA, har uttryckt intresse att köpa en 
produktionslina från Absolicon och menar att de har finansieringen klar. Först 
bolagets ledning och Zimbabwes ambassadör, sedan en delegation med chefer 
och därefter en delegation från Zimbabwes parlament besökt Absolicon.

1. Sisener i Spanien
Ingenjörs- och konsulttjänster inom energiområdet. / 1,5 MSEK som gäller i 6 
månader. Efter den tiden ska Sisener antingen köpa en produktionslina, avsluta 
samarbetet eller förhandla fram en förlängning. Bland projekt som diskuteras finns ett 
mindre fjärrvärmeprojekt och ett solfångarfält på 30 000 m2.

2. Ideal-E i Italien
Köpt en industrilokal, säljare under utbildning hos Absolicon. I Italien finns generösa 
stöd.Expansion av solfångarfältet hos Peroni i Bari. Företaget har en plan för 
finansiering av produktionslinan men en av finansieringsansökningarna beviljades 
inte vilket fördröjt processen.

3. Greenline Africa i Sydafrika
Imponerande pipeline i Sydafrika. Försäljning av förstudier till tre, en är Pepsico med 
62 anläggningar i Sydafrika och globalt 4000 buteljeringsfabriker. Del av 
finansieringen av produktionslinan klar genom en offentlig fond, kommer till Sverige 
med ny investerare under april månad.

4. Citrus i Mexico
Lång erfarenhet av att bygga solvärmeinstallationer hos industrier. Tre mindre 
industriinstallationer i Mexico beställda. Förhandlar med en stor mexikansk 
industrigrupp om att finansiera en produktionslina. Grupo Modelo tecknat avtal om en 
solvärmeinstallation i Mexiko, potentialen för solvärmeinstallationer 180 000 m2.

Nedan ett urval med sju av de 18 företag som tecknat ramavtal plus ZESA I Zimbabwe. Avtalet beskriver processen för att köpa en 
produktionslina där pris och villkor är fastslagna. Processen med Phoenix från tecknande av ramavtal till tecknande av köpeavtal tog 14 
månader med Phoenix i Kanada och 11 månader med CPS i Egypten. Chile, Peru, Uruguay, Botswana, 



Marknadsuppdatering nästa produktionslina

5. Climatenza i Indien 
• Installation med indiska konglomeratet TATA under 2023. 
• Climatenza uppger att de har investerare som vill finansiera 

produktionslinan
• Inkubatorprogram ”100+ Accelerator”

6. Planet Soar i Frankrike
• Planet Soar har fått investeringsstöd beviljat
• Säkrat en tomt där fabriksbyggnaden skulle uppföras.
• Inte tillräcklig pipeline av intresserade kunder

7. Ariya Finergy
• Byggt solvärmeanläggning till IberAfrica.
• Installation pågår i tefabrik
• Absolicon och Ariya sökt EU-medel som skulle säkrat en 

produktionslina
• Kenya har fokus på skydda sina skogar och mycket sol.

8. ZESA i Zimbabwe
• Uttryckt intresse att köpa en produktionslina
• Hävdar de har finansieringen klar.
• Bolagets ledning, chefer och ledamöter från parlamentet besökt 

Absolicon.

1. Sisener i Spanien
• Ingenjörs- och konsulttjänster inom energiområdet. 
• 1,5 MSEK som gäller i 6 månader
• mindre fjärrvärmeprojekt och ett solfångarfält på 30 000 m2.

2. Ideal-E i Italien
• Köpt en industrilokal
• Säljare under utbildning hos Absolicon. 
• I Italien finns generösa stöd.
• Expansion av solfångarfältet hos Peroni i Bari.
• Företaget har en plan för finansiering av produktionslinan

3. Greenline Africa i Sydafrika
• Imponerande pipeline i Sydafrika. 
• Försäljning av förstudier
• Del av finansieringen av produktionslinan klar
• Kommer till Sverige med ny investerare under april månad.

4. Citrus i Mexico
• Erfarenhet av att bygga solvärmeinstallationer.
• Tre mindre industriinstallationer i Mexico beställda.
• Förhandlar med industrigrupp om att finansiera en produktionslina.
• Grupo Modelo tecknat avtal om en solvärmeinstallation i Mexiko

Nedan ett urval med sju av de 18 företag som tecknat ramavtal plus ZESA I Zimbabwe.


