
Inbjudan till teckning av aktier i  
Absolicon Solar Collector AB (publ)

Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen Aktiespararen.  
Allt ansvar för dess innehåll vilar på Absolicon.

Detta är en sammanfattning och inte ett prospekt i enlighet med  
  prospektdirektivet (2003/71/EG). För att erhålla fullständig information  
    hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av Bolagets styrelse.



Koncentrerad solenergi
Med Parisöverenskommelsen om klimatet har jordens 
länder enats om att lämna olja och kol kvar i marken 
och istället använda förnyelsebar energi.

Solenergi är nödvändigt för den omställningen, men 
ny solenergiteknik krävs. Genom att koncentrera 
solens strålar och följa solens rörelse under dagen kan 
energiutbytet ökas.

För industrin som idag driver sina processer med 
olja kommer koncentrerad solenergi mycket 
kostnadseffektivt kunna producera värme och 
ånga som används i processerna. Absolicons långa 
erfarenhet av koncentrerad solenergi kommer att få en 
viktig roll i den omställningen.

El, värme och solkyla
Bolaget har patenterad teknik för generera både el och 
värme från solen. Tekniken härstammar från forskning 
på Uppsala Universitet och Absolicon har ett tiotal 
solinstallationer i Sverige och utomlands. 

På Närvården i Härnösand har Absolicon byggt 

världens enda solenergisystem som genererar 
el, varmvatten och solkyla från solcellernas 
överskottsvärme. I Aten finns Absolicons solfångare i 
världens enda installation som genererar el både med 
solceller och med en värmedriven turbin.

IEA om ånga, värme och kyla från solen
Industrins energibehov är stort: 7% av världens 
energiförbrukning är ånga inom industrin som går att 
producera med koncentrerad solenergi.

International Energy Agency (IEA) har i sin färdplan 
för solenergi till år 2050 prognostiserat den framtida 
solvärmemarknaden. Omräknat i pengar innebär IEAs 
prognos investeringar om 3000 miljarder kr inom 
industrin.

Verksamhet och organisation
Absolicon är ett prisbelönt teknikföretag med spets
kompetens inom koncentrerad solenergi. Bolaget har 
tio fast anställda och löpande intäkter från legotil
lverkning, konsultverksamhet och service på befintliga 
anläggningar.

Absolicon är världsledande på att bygga koncentrerande solfångare för el, värme 
och ånga. Bolagets solfångare följer solen under dagen och fokuserar solens 
strålar likt ett brännglas. Absolicons första produkt producerar både el och värme 
och nu introducerar Absolicon en ny version för solånga för en marknad som 
uppskattas till 3000 miljarder kronor.

Inbjudan att teckna aktier i Absolicon

På Gudlav Bilderskolan i Sollefteå
producerar Absolicons koncentrerande solfångare
el och värme till skolan och matar ut överskott på fjärrvärmenätet. 
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Uppnådda milstolpar
Under 2015 har Absolicon genom en genomförd 
emission om 4 MSEK finansierat tre utvecklings projekt:

Bolaget har utvecklat en ny solfångare för högre 
temperaturer, upp till 160°C. Den nya konstruktionen 
för solånga demonstreras med ett första pilotfält i 
Härnösand som uppförs i samarbete med Alfa Laval, 
Konica Minolta och Härnösand Energi och Miljö. 

Absolicon har projekterat en halvautomatisk 
produktions lina för massproduktion som tillverkar 
en ny solfångare var femte minut. Den effektiva 
tillverkningen möjliggör kort återbetalningstid för 
solfångarfält.

Genom ett målmedvetet internationellt marknads
arbete har vi kommit överens med en första 
multinationell industrikoncern om att utvärdera vår 
teknik med en pilotinstallation som skall installeras 
sommaren 2016.

Skarpa pilotanläggningar
Ny energiteknik för industrin behöver bevisas med 
pilot anläggningar som uppförs i samarbete med de 
multi nationella industrikoncernerna för att accept
eras. Dessa första anläggningar skall fungera perfekt 
och helst överträffa kundens förväntningar. Pilot
anläggningarna blir då dörröppnare för fullskaliga 
installationer i alla koncernens produktionsenheter.

Vi genomför därför en emission om 12,7 MSEK som i 
huvudsak ska finansiera anpassade pilotanläggnignar 
för koncentrerad solenergi. Dessa skall  uppföras 
tillsammans med olika multinationella koncerner som 
har mångmiljardomsättning och stora energibehov. 

Erbjudandet i sammandrag
Bolaget är anslutet till Euroclear och har påbörjat 
förberedelserna inför listning på Aktietorget med första 
planerade handelsdag 9 maj 2016. 

Bolagsvärde premoney är 25,4 Mkr och emissionen 
omfattar 317 500 aktier till teckningskursen 40 kr/aktie. 
Befintliga aktieägare erhåller en teckningsrätt per aktie 

Det är fantastiskt att varje dag praktiskt få 
arbeta med solfångarteknik som är nödvändig 
för att rädda klimatet – solfångare som mass
producerade dessutom bara har fem års 
återbetalningstid!

För att de multinationella företagen skall kunna 
uppfylla sina löften från kilmatförhandlingarna i 
Paris om att sluta elda olja kommer de att behöva 
installera koncentrerande solfångare på sina 
industritak.

I Aten besökte jag ett sådant multinationellt 
företag som bland annat tillverkar diskmedel för 
hela Europa. En stor andel av den olja de eldar 
för att värma sina processer kan vi ersätta med 
solenergi. 

Absolicon har inte bara komptensen och tekniken 
som krävs, vi har också ett stort nätverk och en 
utarbetad plan för hur koncentrerande solenergi 
skall kunna slå 
igenom globalt på 
kort tid.

Välkommen som aktie
ägare i Absolicon!

Joakim Byström, vd och 
huvudägare

Inbjudan till teckning av aktier utan företräde   Absolicon 2016

Planerade presentationer av Absolicons erbjudande: 
Tis 15 mars Jönköping Aktiespararna Aktiedagen Högskolan Jönköping kl. 16:30
To 17 mars Vallentuna Aktiespararna Grindtorpskyrkan  kl. 18:00
Fre 18 mars Härnösand Företagsfrukost St:Petrilogen kl. 07:45
Sö 20 mars Härnösand Absoliconkväll på Härnösands Teater  kl. 18:30
Må 21 mars Umeå  Aktiespararna & Connect Folkets Hus  kl. 18:00
Ons 23 mars Stockholm Klimatkväll på Östra Real med Världsnaturfonden kl. 18:00

Anmäl dig genom epost till ekonomi@absolicon.com eller ring 0611-55 70 00

i denna företrädesemission och två teckningsrätter ger 
rätt att teckna en ny aktie.

Nya aktieägare är välkomna att teckna i erbjudandet. 
Lägsta teckningspost för nya aktieägare i Bolaget 
är 125 st. I syfte att öka ägarspridningen inför 
notering på Aktietorget har huvudägarna har åtagit 
sig att avstå teckningsrätter till förmån för nya 
aktieägare. Emissionen är till 60% garanterad genom 
teckningsförbindelser från befintliga ägare.

För fullständig information, se memorandum.

Telefon 0611557000  | Fax 0611557210 | www.absolicon.se | info@absolicon.com



Anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter, i Absolicon Solar Collector AB (publ)

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Absolicon Solar Collector AB (publ) till 40,00 kr per aktie:

Namn/Firma Person/Org.nr

Adress Postnr och Ort

VP-kontonummer eller         depånummer* Bank/förvaltare**

Telefon dagtid E-postadress

Ort och datum Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

Post     E-mail    Fax
Eminova Fondkommission AB   info@eminova.se   08-684 211 29
Biblioteksgatan 3, 3 tr    (inskannad anmälningssedel)
111 46 Stockholm

Teckning utan stöd av teckningsrätter

* I det fall depån är kopplad till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK ska anmälan göras till er bank/förvaltare. Använd inte denna anmälningssedel!

** Observera att alla banker/förvaltare inte tar emot onoterade värdepapper, kontrollera därför att dessa värdepapper kan levereras till er depå innan anmälan 

insänds!
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Antal aktier i Absolicon Ni ägde per avstämningsdagen den 9 mars 2016

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om € 15 000 (ca 140 000,00 kr) eller mer.  
Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor 
och kan lämnas utan avseende.

125 aktier (5 000,00 kr) 2 000 aktier (80 000,00 kr)

250 aktier (10 000,00 kr) 2 500 aktier (100 000,00 kr)

500 aktier (20 000,00 kr) 3 000 aktier (120 000,00 kr)

Annat antal

Undertecknad är redan aktieägare i Absolicon och åberopar viss företrädesrätt vid eventuell överteckning
I det fall emissionen blir övertecknad kommer företräde vid tilldelning att ges till de som var aktieägare på avstämningsdagen den 9 mars 2016 och då i  
förhållande till det antal aktier som var och en ägde.

Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

11 mars - 29 mars 2016 kl 15:00. 40,00 kr per aktie. Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

ANMÄLAN 
SKICKAS 
TILL

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande samt medger följande: - att jag är med-
veten om att anmälan är bindande, - att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, - att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, - att jag befullmäktigar Eminova 
Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.
Viktig information
Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden. | Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas 
till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestäm-
melse i sådant land. | Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som 
utformats för erbjudandet. | Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod 
framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. | Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorise-
ra de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet. | I 
den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses. | Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet 
med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudan-
det. | Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller er-
läggs av Eminova. | Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). | Behandling av personuppgifter kan även ske hos 
andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med. | Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller 
inlämnande av anmälningssedel. | VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan. | Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel 
kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm. | Vid en eventuell reklamation 
mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad. | Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter 
vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se. | Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. 
Allmän domstol är behörig domstol.

DU KAN ÄVEN TECKNA ONLINE MED E-LEGITIMATION! 


