
 

 

 



 

 (bolaget) har 

utvecklat en solfång-

are som lämpar sig väl 

för bland annat indu-

striellt bruk liksom för fjärrvärme. 

Jämfört mot plana solfångare kan 

bolagets teknologi generera högre 

temperaturer vilket breddar mark-

naden. Bolaget har två affärs-

modeller: (i) Att sälja och leverera 

solfångare till industrier, solkyla 

och fjärrvärme samt (ii) att sälja 

hela produktionslinjer mot en 

engångsbetalning samt licensavgift 

per tillverkad solfångare och 

därefter sälja insatsvaror för 

produktionen av solfångarna.  Den 

sistnämnda möjliggör för bolaget 

att snabbt etablera sin teknologi på 

marknader med låga kostnader, så 

som Kina. 

 

totalt nästan 

242 miljarder USD i förnybar 

energi. Bolaget har ingått ett avtal 

om försäljning av en 

produktionslina till Kina. Avtalet 

är bolagets första och arbetet med 

att leverera under första kvartalet 

2018 fortlöper. Avtalets värde 

uppgår till cirka 19,5 miljoner 

RMB och inkluderar även cirka 

400 kvadratmeter sol-fångare för 

att sätta upp referens-

installationer. Avtalet är ett första 

steg mot en etablera affärs-

modellen på den stora marknaden 

i Kina. Vidare arbetar bolaget med 

den egna produktionslinan som 

skall användas som referens men 

även för egen produktion till 

försäljning mot Europa.  

 

viktiga framsteg 

vilket skapar förutsättningar för 

tillväxt och lönsamhet. Vägen dit 

är lång och risken således hög. För 

att uppskatta ett motiverat pris per 

aktie har vi utgått från ett antaget 

scenario och nuvärdesberäknat 

tillhörande kassaflöden. Genom 

denna metod beräknas riktkursen 

till 185 kronor per aktie för de 

kommande tre månaderna. Vi 

inleder bevakningen med rekom-

mendation Minska.  
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Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 

branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden 

och tidigare genomförda prestationer. 

 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella 

bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Lång-

siktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i 

form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas 

i aktiekursen. 

 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett 

företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. 

Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna 

risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning 

av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget. 

 

 

  



 

 

En solfångares uppgift är att ta tillvara på solens energi i form av värme. 

Solfångare används i dag främst för att värma vatten, generera fjärrvärme, 

elektrisk energi, ånga eller annan energi för industriella processer. Energin 

kan även användas för att generera exempelvis kyla. Solfångare genererar 

energi när solen lyser. För att förvara energin finns anpassade system för 

lagring av energin. 

 

Solfångare skall inte förväxlas med solcellspaneler som direkt omvandlar 

solens energi till el. Solfångare kan dock generera el genom att exempelvis 

driva generatorer. Vidare finns hybridlösningar (solfångare med solceller) 

som både genererar värme och el, då utan generator. 

 

Systemen är ett grönare alternativ till fossila bränslen då den energin som 

genereras kommer från en förnybar källa, solen.  

 

Det finns ett antal olika sätt att konstruera en solfångare. Absolicon 

arbetar med solfångare som samlar solens värme utmed en brännlinje med 

hjälp av reflektorer/speglar. Denna typ av solfångare tillhör kategorin 

koncentrerande solfångare och undergruppen PTC, Parabolic Through 

Collector.  

 

 

Som principskissen nedan avser illustrera samlas solvärmen utmed en 

brännlinje där en mottagare/absorbator är placerad. I denna cirkulerar en 

värmebärare, exempelvis en vätska som sedan bär med sig värmen till 

exempelvis en ackumulatortank där vatten värms upp med hjälp av en 

värmeväxlare. Det varma vattnet kan i sin tur värma exempelvis hus eller 

större anläggningar. Även kyla kan produceras från solvärme genom att 

använda ett kylaggregat istället för en värmeväxlare. 

 

 

 

PTC-solfångare kan generera högre temperaturer relativt exempelvis plana 

solfångare. Bild nedan illustrerar Absolicons solfångare relativt två 



 

 

konkurrenter med plana solfångare. Som framgår blir i graf nedan (y-axel: 

genererad kW/m2, x-axel: arbetstemperatur) är Absolicons koncentrerade 

solfångare mer produktiva än alternativen vid arbetstemperaturer över 

cirka 65 ˚C. Det danska fjärrvärmenätet har en arbetstemperatur om 80 ˚C 

men vid laddning av värmelager upp mot 100 ˚C. 

 

 

Med höga temperaturer blir PTC-solfångare således användbara inom 

applikationsområden som de plana solfångarna inte klarar av. Till 

exempel vissa typer kemiska processer och elproduktion med ångturbin. 

 

 

 

Koncentrerade solfångare är i absoluta tal dyrare än plana solfångare. 

Delvis då positioneringssystemet, som anpassar solfångarens vinkel efter 

solens position, adderar en kostnad. Detta system skall även underhållas 

och övervakas vilket adderar ytterligare en kostnad (intäkt för en 

leverantör). 

 

Absolicon Solar Collector AB (Absolicon eller bolaget) har baserat på 

över 20 års forskning utvecklat en kostnadseffektiv koncentrerade 

solfångare som omvandlar solens energi till värme, kyla, ånga eller el. 

Bolagets solfångare har förmåga att generera värme upp mot 160˚C vilket 

lämpar sig för bland annat ånga eller annan industriell processvärme men 

även fjärrvärme och el.  

 

Bolaget är i utvecklingsfasen och avser tjäna pengar genom två 

affärsmodeller: (i) Sälja nyckelfärdiga installationer/system och (ii) sälja 

produktionslinor från vilka försäljning av insatsvaror och licensavgifter 

avses generera intäkter framledes. 



 

 

Fokus för försäljning av installationer ligger främst på stora globala 

aktörer inom industrin men även på energikrävande anläggningar, så som 

sjukhus. Bolaget har ett samarbete med ett antal industriella aktörer, 

däribland Alfa Laval. Inom ramen för denna typ av samarbeten sätta 

testanläggningar upp för att på plats demonstrera teknikens förmåga. 

Förhoppningen är att dessa på sikt skall generera större ( > 500 

kvadratmeter) beställningar. 

 

Med hänsyn tagen till prispress från länder med billiga produktions-

kostnader har bolaget valt att även sälja produktionslinor. På så sätt kan 

tekniken spridas globalt. I slutet på 2016 ingicks avtal med en aktör i Kina 

vilket inkluderar bolagets första leverans av en produktionslina/ 

produktionsanläggning. Inkluderat i avtalet är även en eller flera 

installationer om totalt 400 kvadratmeter. Bolagets ledning uppskattar 

avtalets värde till cirka 19,5 RMB. 

 

Verksamheten startades under 2007 av vd Joakim Byström. Med ett 

ägandeskap om cirka 42 procent av aktiekapitalet är Joakim med familj 

bolagets största ägare. Absolicon har 18 anställda vid huvudkontoret i 

Härnösand. 

 

Konceptet att koncentrera solvärme med hjälp av en konkav reflektor och 

nyttja värmeenergin är ingen nytt. Tekniken har nyttjats i över 100 år 

inom olika områden. Bolagets produkter är baserade på 20 års forskning 

för att optimera solfångarnas konstruktion för maximal effektivitet. 

Systemen är skapade för att installeras på exempelvis tak och generera 

slutprodukten för direkt förbrukning. Systemet kan även kopplas in mot 

fjärrvärmenätverk. 

 

I bolagets produktportfölj finns numera två modeller anpassade för olika 

applikationsområden. Modellen Absolicon X10 PVT kombinerar 

solfångaren med solceller och kan således generera både el utan 

generator) och värme. Solcellerna är placerade ut med absorbatorn. I 

kombination med solceller genererar modellen el om 230V och värme upp 

till 75˚C från överskottsvärmen. 

Under 2017 ersattes de numera utgångna modellerna, T10 och MT10, med 

modell T160. Denna är testad för att generera solvärme upp till 160˚C som 

kan nyttjas som industriell processvärme eller som fjärrvärme för hushåll. 

Energin som genereras kan även användas som bränsle för värmedrivna 

kylsystem. Vidare kan även denna modell kombineras med solceller för 

produktion av elektrisk energi. 

 

För maximal livslängd är materialval en viktig faktor. Absolicons system 

(med konstruktion och materialval) är prövade i testkammare där olika 

klimat och temperaturer kan skapas för att simulera miljö/natur och tid. 

Med referens till denna typ av tester kan bolaget påvisa att systemen skall 

ha en livslängd om minst 25 år.  

 

Absolicons ledning menar att bolagets solfångare är underhållsfria – de 

samlar alltså på sig minimal mängd damm och annan smuts som andra 

koncentrerade solfångare tenderar att göra. Detta genom att systemet 

justerar om solfångarnas position/vinkel till en sådan som är lämpligast 



 

 

för rådande klimat. Vidare är reflektorerna, inkluderat absorbatorn, täckt 

med en specialbehandlad glasyta som håller smuts borta. Med detta kan 

användaren reducera sina underhållskostnader, vilket skapar uppsida mot 

den stora massan. 

 

Solvärmebranschen har skapat en tredjepartscertifiering för solfångare, 

Solar Keymark. Denna typ av certifiering är en av de mest gångbara i 

Europa, men även globalt. I samband med certifieringen genomgår 

produkterna ett antal tester för att säkerställa att branschmässiga 

standarder upplevs. Testerna genomförs av certifierade organisationer på 

ett antal utvalda laboratorier runt om i Europa.  

 

Absolicons modell T160 som lämpar sig för exempelvis fjärrvärme har en 

verkningsgrad om 75,6 procent. Det innebär att drygt tre fjärdedelar av 

den energi som solfångaren tar upp kan tas tillvara på. Draken Arcon-

Sunmarks modell, HTHEATstore 35/08, har en verkningsgrad om 75 

procent. Savo-Solars modell SF500-15 har en verkningsgrad om 81 

procent. 

 

Diagram nedan visar den i test påvisade årsproduktionen fjärrvärme per 

kvadratmeter solfångare i Danmark med en vätsketemperatur om 85 

grader. Informationen kommer från Absolicon. Som framgår har 

Absolicons T160 bättre prestanda än Arcon-Sunmarks modell. Gapet 

minskar rimligtvis med fallande temperatur. 

 

 

Vidare är kostnadsbiten en viktig faktor att inkludera i ekvationen för att 

jämföra effektivitet. Här menar bolagets ledning att kostnaden för 

Absolicons solfångare ligger i linje med Arcon-Sunmarks plana solfångare. 

De antagna relativt låga underhållskostnaderna ger en kostnadsmässig 

fördel gentemot många andra leverantörer av koncentrerade solfångare. 

 

Genom bolagets referensinstallationer har bolaget faktiska exempel att 

visa potentiella kunder. På sin hemsida har Absolicon sju 

referensinstallationer där systemet används i en rad olika syften. 

Däribland har bolaget en referensinstallation som driver kemiska 

processer hos en mindre industriell aktör i Stockholm. Bolagets 

installation hos Närvård Härnösand genererar el, värme och kyla år 

verksamhetens röntgenavdelningar. I Smedjebacken finns en installation 

som bland annat genererar fjärrvärme till det lokala nätet.  

 

Bolagets största referensinstallation är 400 kvadratmeter stor och generera 

el och värme till ett badhus. Elproduktionen uppgår till 40 kilowatt peak 



 

 

([kWp] produktion under optimala förhållanden) och värmeproduktion 

till 360 kWp. 

 

 

 

Absolicon har tagit in pengar för att sätta upp en produktionslina för 

modellen T160. Linan som planeras vara färdigställd under 2018 skall 

användas som visningsexemplar för potentiella köpare av 

produktionslinor men även för egen produktion och utveckling. 

 

I rapporten ”Renewables 2017 Global Status Report” publicerad av 

REN21 utgjorde förnyelsebar energi cirka 19,3 procent av världens 

energiförbrukning. Kapaciteten utökades under 2016 och andelen 

förnyelsebar energi av total förbrukning är således rimligtvis högre i dag.  

 

Under perioden 2004 till 2016 hade marknaden, i termer av årliga 

investeringar i förnyelsebar energi, en genomsnittlig tillväxt per år om 15 

procent. 2015 investerades totalt drygt 312 miljarder USD globalt, vilket 

också var ett rekordår. Under 2016 föll investeringarna tillbaka med cirka 

23 procent. Låga priser för fossila bränslen som olja är rimligtvis en 

bidragande faktor till utvecklingen. Fallande priser för solceller samtidigt 

som efterfrågan (för solceller) från hushåll i Kina backade är ytterligare en 

bidragande orsak. 

 

Av investeringarna i förnybar energi som togs under 2016 stod Kina för 

cirka 25 procent. Europa kom på en andraplats följt av USA.  

 

Marknaden drivs av flera faktorer. Den kanske mest bidragande faktorn är 

att de allra flesta har insett behovet av att reducera beroendet av fossila 

bränslen för att minska utsläppen och bevara miljön. 197 länder har 

signerat klimatavtalet från Paris. Avtalet har redan börjat gälla och 

målsättningen är att senast år 2020 hålla temperaturökningen under två 

grader Celsius. 

 

Många länder har redan infört åtgärder, främst genom statligt arrangerade 

stödprogram för förnyelsebarenergi. I flertalet länder finns så kallade 

inmatningstariffer för förnyelsebar energi, främst gäller det el. Det innebär 

att staten går in och garanterar ett pris på den producerade energin, ofta i 

20 år, vilket gör en investeringskalkyl lättare att räkna hem.  

 

Marknaden påverkas även av energibehovet. Detta har dock bland 

OECD-länderna legat relativt stabilt, kring 10 400 TWh sedan år 2010. 

Efterfrågan tilltar dock i utvecklingsländer. Det senare kan kopplas både 



 

 

till en ökad industrialisering utanför OECD (lågkostnadsländer), men 

även en befolkningsökning. Den tekniska utvecklingen som förbättrar 

effektiviteten är ytterligare en faktor. 

 

Solvärme och solkyla används i dag världen över (fler än 127 länder) för 

att exempelvis värma vatten, kyla lokaler, skapa ånga eller inom olika 

industriella processer. Hittills har marknaden för solvärme och solkyla 

dock varit koncentrerad till de 20 största marknaderna (länderna) som 

2015 stod för cirka 94 procent av den globala kapaciteten. I termer av 

installerad kapacitet är Kina, USA, Turkiet, Tyskland och Brasilien 

ledande marknader. Plana solfångare har historiskt varit den ledande 

teknologin inom sektorn. 

 

Kapaciteten för solenergi (solvärme eller solkyla) växte under 2016 med 

cirka fem procent till 456GWth. 75 procent av den adderade kapaciteten 

sattes upp i Kina. Tillväxten var även stark i Danmark där kapaciteten 

ökade med 75 procent. Indien och Brasilien var även framträdande 

tillväxtmarknader där kapaciteten ökade med sex procent. Samtidigt skall 

noteras att den globala tillväxttakten avtog med cirka 8,5 procent relativt 

2015. Fallande tillväxt kan bland annat hänföras Kina, Polen och 

Frankrike. 

 

Som nämnts har Absolicon siktet inställt på Kina. Det är därför värt att 

notera att tillväxten i landet för solvärme och solkyla under 2016 

utgjordes till 68 procent av installationer anpassade för lägenhetskomplex 

eller sjukhus. Detta är en effekt av landets stora yta vilket gör fossila 

bränslen dyrt i ”avlägsna” områden” (transportkostnader). Vidare är 

nybyggnationer i stor utsträckning anpassade för installationer av den 

storlek som bolaget ha flertalet referensinstallationer för.  

 

Vidare ökade investeringarna i östra och centrala Afrika. Uppenbarligen 

finns även ett visst intresse på andra ställen i Afrika då Absolicon tidigare 

under året bearbetat den kenyanska marknaden.  

 

I Europa sticker den danska marknaden ut som under 2016 växte (i 

termer av kapacitet) med 84 procent. Den starka tillväxten är en effekt av 

att ett antal storskaliga installationer (plana solfångare) för fjärrvärme 

sattes i bruk. Under det gångna året påbörjades även ett antal större 

installationer i Tyskland liksom i Österrike. I de båda länderna är 

luftkonditionering och värme för torkningsprocesser inom 

jordbruksindustrin drivande. Indien och Mexiko är ytterligare två länder 

som ökade kapaciteten för solvärme och solkyla för industriellt bruk.  

 

En av de större befintliga installationerna för industriella processer som 

brukar samma typ av teknik som Absolicon finns vid en av Procter & 

Gambles fabriker i Kina. Installationen består av 4 600 kvadratmeter 

solfångare och genererar värme för tillverkning av kemiska produkter. 

Leverantören var Vicot Solar Technology Co., Ltd. 

 

I kallare klimat, så som i centrala och norra delarna av Europa kan 

hybridanläggningar bli en intressant marknad för Absolicon. 

Hybridanläggningar kombinerar olika förnyelsebara energikällor. Till 

exempel sätts en hybridanläggning upp i Danmark (17 MW) som kommer 



 

 

generera el liksom fjärrvärme från på solenergi och biomassa. Den relativa 

enkelheten att addera nya teknik för att nyttja förnybarenergi X till en 

befintlig anläggning med teknik som nyttjar förnyelsebarenergi Y talar för 

hybridanläggningar. Vidare kan kostnadsbesparingar göras till exempel då 

två tekniker delar samma koppling mot nätet. 

 

Det finns en uppsjö av konkurrenter som använder sig av olika tekniker 

som inkräktar på Absolicons marknad. De etablerade aktörerna har oftast 

ett helhetserbjudande som inkluderar projektering och uppbyggnad men 

även system för exempelvis energilagring eller ångpannor.  

 

Bland tillverkare av plana solfångare är danska Arcon-Sunmark (Arcon) 

en världsledande spelare med stora installationer som toppar den globala 

listan. Arcons installation i Chile är världens största processvärme-

anläggning och brukas av kopparindustrin. Vidare har Arcon ingått en 

joint venture med kinesiska jätten, Jiangsu Sunrain Solar Energy för att 

komma in på den kinesiska marknaden. Arcon tillverkar främst plana 

solfångare vilka lämpar sig väl för fjärrvärme. Arcan kan därmed inte i 

samma utsträckning som Absolicon tillmötesgå behoven inom 

industrisektorn då de inte kan konkurrera på de höga temperaturerna. 

 

Aalborg CSP är ytterligare en dansk konkurrent som utöver plana 

solfångare även erbjuder koncentrerade solfångare av samma typ som 

Absolicon. En av Aalborgs installationer med CTP-solfångare finns i 

Brønderslev och täcker en yta om cirka 27 000 kvadratmeter. Solfångare 

kombineras med biomassa och hybridanläggningen förser närliggande 

område med fjärrvärme och el.  

 

Tidigare nämnda Vicot Solar Technology, Abengoa Solar och Rioglass 

Solar tillhör gruppen etablerade bolag som nyttjar teknik inom samma 

kategori av solfångare som Absolicon. Med hänsyn tagen till att den 

danska marknaden främst anlitar sig av inhemska leverantörer kan 

Absolicon således få det tufft att ta sig in på denna.   

 

Spanska Abengoa Solar grundades 1984 och är ett dotterbolag i Abengoa-

koncernen som både säljer och driver egna solkraftsinstallationer. 

Abengoa Solar äger och driver bland annat Shams 1 i Förenade 

Arabemiraten som täcker en yta om 2,5 kvadratkilometer. Abengoa har 

även installationer för industriellt bruk, bland annat en installation om 

cirka 5 070 kvadratmeter till ett bolag inom livsmedelsindustrin. 

 

Spanska Rioglass Solar grundades 2006 har ett sortiment som liksom 

Absolicon inkluderar en hybridlösning mellan solfångare och solceller. 

Rioglass har levererat lösningar till industrier liksom för fjärrvärmenät. 

Rioglass har produktionslinor uppsatt i Nord- och Sydamerika, Afrika, 

Europa, Mellanöstern och Asien (Kina). Fokus ligger till synes främst på 

stora solfångare och har levererat solfångare till ett av världens största 

Solnova Solar Power Station. 

 

De båda tyska företagen, Solarlite och Soliterm, fokuserar på små till 

medelstora installationer av koncentrerade solfångare och ligger därför 

närmare Absolicon än tidigare nämnda konkurrenter. Solarlite erbjuder 

utöver CTP (koncentrerad)-solfångare även projektering och 



 

 

installationstjänster. Solarlite har installationer i Indien och Thailand men 

även i Spanien och i hemmamarknaden i Tyskland. Installationerna 

genererar bland annat el, industriell processvärme och fjärrvärme. 

 

Till vår vetskap har inga av de stora drakarna som en del av affärsidén att 

sälja produktionslinor. Köparen av produktionslinorna kommer sedan att 

stå för försäljningen.  

 

Även om marknaden för nisch ännu inte är fullt mogen är 

konkurrenssituationen inom fjärrvärme påtaglig och består av både stora 

globalt väletablerade aktörer liksom mindre lokala spelare. Med den höga 

konkurrensen har marginalerna pressats. Ytterligare prispress går inte att 

utesluta.  

 

Fossila bränslen har trots allt en påtaglig konkurrenskraft med de relativt 

låga priserna som råder just nu. Fortsatt fallande energipriser (på olja och 

kol) kan skjuta investeringsviljan i förnyelsebar energi ytterligare framåt i 

tiden.  

De potentiella köparna måste genomföra investeringskalkyler, säkra 

finansiering, och erhålla tillstånd liksom jämföra offerter från olika 

leverantörer innan ett investeringsbeslut kan fattas. Försäljnings-

processerna är således långa och mycket kan hända på vägen. Samtidigt 

som bolaget drar på sig ökade fasta kostnader i samband med satsningen 

skapar långa affärsprocesser volatila intäktsströmmar. 

 

Stigande kostnader för material och insatsvaror kan reducera 

marginalerna. Intäkter är ofta i annan valuta än utgifterna vilket skapar en 

valutarisk i verksamheten. Stigande räntor kan påtagligt dämpa förmågan 

att investera i nya projekt. Det gör även att investeringskalkylerna blir 

svårare att räkna hem för nya projekt. Som tidigare nämnts är 

osäkerheten i våra prognoser, intäkter liksom utgifter, osäkra med hänsyn 

till avsaknad av historik.  

 

För att beräkna ett motiverat värde per Absolicon-aktie har vi utgått från 

ett antaget scenario där försäljning av produktionslinor är den främsta 

intäktskällan under de kommande fyra åren. Utöver Kina ser vi en 

potential i Indien, Afrika inkluderat Kenya med flera tillväxt och 

utvecklingsmarknader för försäljning av bolagets produktionslinor.  

 

Intäkterna i scenariot är fördelade på fyra källor: försäljning av 

produktionslinor, försäljning av insatsvaror, royaltyintäkter på 

producerade solfångare samt försäljning av solfångare producerade vid 

egen anläggning. 

 



 

 

Nedan visas den antagna försäljningskurvan. Den genomsnittliga 

tillväxttakten per år är cirka 152 procent. Den långsiktiga tillväxttakten är 

satt till två procent. Notera att prognosen för år 2018 inkluderar intäkter 

från den sedan tidigare kommunicerade beställningen från Kina.  

 

 

 

Graf nedan illustrerar intäktsprognoserna översatt till antal sålda 

produktionslinor, ackumulerat antal sålda produktionslinor samt den 

genomsnittliga årliga produktionen vid dessa produktionslinor.   

 

 

 

I scenariot är en majoritet av de antagna intäkterna relaterade till 

försäljning av nya produktionslinor, insatsvaror och royaltyintäkter – 

främst då i Kina och Indien. Först 2022 tar den egna försäljningen mot 

Europa över som den relativt största källan för intäkter.   

 

Vi har antagit en intäkt om 12 miljoner kronor per såld produktionslina 

till låg bruttomarginal om fem procent. Antalet nya sålda produktionslinor 

toppar i scenariot på sju stycken år 2021. Vidare modellerar vi med att en 

produktionslina avbryter produktioner per år med start år 2021.  

 

Den genomsnittliga årliga produktionen kvadratmeter solfångare för de 

sålda produktionslinorna toppar 2020 på 85 000 kvadratmeter och faller 

därefter tillbaka för att stabiliseras på 70 000 kvadratmeter producerade 

solfångare.  

 

Försäljning av insatsvaror uppskattas motsvara cirka fem procent av 

värdet på de producerade solfångarna. Absolicons målsättning är att sälja 

för 2 000 kronor per kvadratmeter. Eftersom vi antagit att den stora 

marknaden för licenstagare finns i länder med låga produktionskostnader 

har vi rabatterat Absolicons försäljningspris med 25 procent. Således säljs 



 

 

solfångare producerade av licenstagare till ett pris om 1 500 kronor per 

kvadratmeter.  Dock modellerar vi med en prispress (likt den för 

solpaneler) om två procent per år med start år 2021.  

 

Erhållen royalty kopplad till licenstagarens produktion uppskattas till 5 

procent av värdet på de producerade solfångarna 2018. Royalty-satsen 

faller till 3,5 procent år 2024. 

 

Graf nedan visar antalet sålda kvadratmeter solfångare producerade vid 

Absolicons anläggning(ar) samt den genomsnittliga beställningens storlek. 

Bolagets mål är att göra samma resa som solpaneler för (fler)familjehus 

fast för industrin.  

 

Samtidigt visar oberoende data rörande effektivitet att bolagets solfångare 

mycket väl kan börjakonkurrera om samma marknad som exempelvis 

Arcon Sunmark, alltså den för fjärrvärme. Med detta sagt är våra 

antaganden till synes konservativa. Dock i avsaknad av historik med 

betydande försäljning är mer offensiva antaganden svåra att motivera – i 

dagsläget. 

 

 

 

Med ett antaget försäljningspris av solfångare producerade vid Absolicons 

anläggning(ar) om tidigare nämnda 2 000 kronor per kvadratmeter och en 

prispress om två procent per år med start 2021 toppar intäkterna för den 

egna försäljningen 2023 på 282 miljoner kronor.  

 

Storleken på den genomsnittliga beställningen antas till 275 kvadratmeter 

2018. Antaganden är baserat på den genomsnittliga storleken på de i dag 

installerade anläggningar för industriellt bruk. Nedan följer två dock två 

exempel på installationer som är betydligt större. 

 

Emmi AG:s Tête de Moine har ett ostmejeri i Saignelégier, Schweiz, som 

processar cirka tio miljoner ton mjölk varje år. Processen förses med ånga 

från en installation om motsvarande cirka 627 kvadratmeter PCT-

solfångare. ENPC (El NASR Pharmaceutical Chemicals) förser 

läkemedelsindustrin med kemikalier och omsätter drygt 500 miljoner 

kronor. Installationen är av storlek 1 900 kvadratmeter PTC-solfångare 

och producerar ånga för kemiska processer.  

 

Storleken i termer av kvadratmeter solfångare stiger i vårt scenario allt 

eftersom marknaden mognar. År 2024 är den antagna genomsnittliga 

storleken på en beställning 2 500 kvadratmeter.  

 



 

 

Som nämnts har bolagets teknik potential inom storskaliga 

fjärrvärmeinstallationer. Antaget totalt antal kvadratmeter 

(144 000) sålda år 2023 motsvarar cirka 92 procent av 

fjärrvärmeinstallationen i Silkeborgs som är en av Danmarks 

största installationer med (plana) solfångare. Scenariot om att 

bolaget kommer in som en huvudleverantörerna vid 

installation av större fjärrvärmeinstallationerna skapar en 

uppsida som alltså inte direkt täcks in i scenariot.  

 

För de sålda produktionsanläggningarna liksom insatsvaror har vi antagit 

låga bruttomarginaler om fem procent. I vårt scenario finns uppsidan 

istället i royaltyintäkterna.  

 

För de egenproducerade solfångarna har vi antagit bruttomarginaler om 

20 procent, antagandet är möjligen något konservativt om man jämför 

med sektorn ”Renewable Energy Services and Equipment” där 

genomsnittet ligger på 25 procent. Dock är som tidigare nämnt bolagets 

mål att sälja för 2 000 kronor per kvadratmeter vilket vi bedömer är 

relativt lågt.  

 

Med en affärsmodell som i scenariot genererar en stor andel 

royaltyintäkter blir marginalerna höga. I scenariot toppar de år 2020 på 

44,1 procent då mixen (stor andel royaltyintäkter) av de olika 

intäktsströmmarna med olika bruttomarginaler är som mest fördelaktig.  

 

 

 

Per 30 juni 2017 hade bolaget cirka nio miljoner kronor i kassan plus 

ytterligare kortfristiga placeringar om 21 miljoner kronor. Vidare har 

bolaget erhållit finansiellt stöd om cirka fyra miljoner för forskning och 

utveckling. Med hänsyn tagen till pågående uppsättning av produktions-

linor, både i Sverige och i viss utsträckning för leverans till Kina bedömer 

vi att ytterligare en nyemission kan bli aktuellt.  

 

Vi modellerar således med att bolaget tar in ytterligare 35 miljoner kronor 

vilket i scenariot görs till en kurs knappt 200 kronor (procent ner från 

senast betalda kurs 221,5). Vi modellerar med likvida medel, inkluderat 

nuvärde av den antagna emissionen, om cirka 12,6 miljoner kronor vid 

utgången på år 2018. 

 

 



 

 

Diskonteringsräntan är beräknad till 14,4 procent. Detta baserad på en 

långsiktig belåningsgrad om 10 procent till en kostnad om 3,9 procent 

efter skatteeffekter. Marknadspremien är 6,5 procent och 

småbolagspremien är cirka 3,2 procent (interpolerad mellan punkter 

angivna i ”Riskpremien på den svenska aktiemarknaden”, mars 2017, 

PWC). Beta är antaget till 1,75. 

 

Inkluderat den antagna emissionen beräknar vi antalet utestående aktier 

till drygt 1,4 miljoner stycken.  

 

Genom att nuvärdesberäkna framtida prognostiserade kassaflöden med en 

diskonteringsränta om 14,4 procent beräknas ett motiverat pris per aktie 

till 185 kronor.  

 

 

Nedan följer en känslighetsanalys med diskonteringsränta på x-axeln och 

långsiktig tillväxttakt på y-axeln. Inte helt oväntat stiger det motiverade 

värdet med en högre tillväxttakt och en lägre diskonteringsränta. 

 

  

 

En värdering om 185 kronor per aktie motsvarar multiplar nedan. 

 

 

Finländska Savo Solar säljer plana solfångare och hade en omsättning 

under på helåret 2016 om 5,4 miljoner euro. Savo solar handlas till ett 

EV/Sales-mulipel om 3,4x (rullande 12 månader). Det kan jämföras med 

det beräknade motiverade värdet på Absolicon som motsvara ett 

EV/Sales-multipel om 5,6x prognostiserad omsättning 2018. 

Industrikollegan Vastas Wind System handlas till ett EV/Sales om 1,3x 

rullande 12 månader och ett EV/EBITDA om 7,4x rullande 12 månader.  



 

 

Joakim Byström är bolagets vd liksom grundare och via bolag Absolicons 

största ägare. Joakim är utbildad fysiker vid Uppsala universitet och har 

ett brinnande intresse för forskning och uppfinningar med en 

entreprenöriell ådra. Olle Olsson är bolagets styrelseordförande och är 

liksom Joakim utbildad fysiker vid Uppsala universitet. Olle har tidigare 

varit forskningsingenjör på Absolicon men är numera projektingenjör på 

Solarus Sunpower. 

 

Se tabell nedan för bolagets tio största aktieägare per 30 september 2017.  

 



 

 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl 

Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser. 

Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities 

bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera 

informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas 

som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst 

finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan 

person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 

inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kom-

binationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States 

Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana 

personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska 

personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle inne-

bära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller 

författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/
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