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Absolicon fortsätter att presentera nya ramavtal och vi har 
anledning tro att detta fortsätter under året. Totalt har bolaget 
i nuläget fem ramavtal där Greenline Africa har avropat en 
pilotanläggning som ska installeras hos bryggeriet AB InBev 
under 2020. Ledningen förväntar sig vidare att Kenya bes-
täller en pilotanläggning under andra halvåret 2020. Om alla 
ramavtal går till avslut förväntas avtalen i Sydafrika och 
Kenya driftsättas under 2021 och Cypern under 2022.  

Tre tidigare ramavtal… 

Det första ramavtalet tecknades med Greenline Africa (Sydafrika) 
under mitten av 2019, något senare under 2019 tecknades det 
andra avtalet med Ariya Finergy (Kenya) och i början av 2020 
tecknades avtal med Al Hosini (Cypern). Greenline Africa har tagit 
nästa steg i avtalet och beställt en pilotanläggning för leverans 
under 2020. 

…och ytterligare två efter kvartalets utgång 

Utöver de tre ramavtalen ovan har Absolicon under april månad 
tecknat ytterligare två avtal. Det ena med Waste away para 
Residuos SAC i Peru och det andra med Suld United LCC i 
Mongoliet. 

Övertecknad nyemission ger nära 49 Mkr 

Bolagets företrädesemission övertecknades och ger bolaget 48,7 
MSEK, vilket främst skall användas till försäljning och marknads-
föring samt investeringar i solvärmeanläggningar. Bolagets kassa 
bedöms därmed vara tillräcklig för att genomföra försäljning och 
leverans av flera produktionslinor samt ytterligare förbättring av 
dess prestanda. 

Affärsmodell med god hävstång ger bra potential 

Affärsmodellen med att sälja färdiga produktionslinor där Abolicon 
utöver försäljningspriset också har en licensavgift och efter-
marknadsförsäljning gör att potentialen i bolaget är mycket god 
förutsatt en konvertering av ramavtalen till affärer där kunden kan 
sälja produktionsanläggningar. Vi ser en intressant risk/reward 
och sätter ett motiverat värde på 165 kr per aktie. 

 

 

F
ö

rn
yb

a
r 

en
er

gi
 

Datum: 12 Maj 2020 
Analytiker: Joakim Kindahl, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: Absolicon Solar Collector 

Lista: Spotlight 

Vd: Joakim Byström  

Styrelseordförande: Malte Frisk  

Marknadsvärde: 257 Mkr 

Senast: 128,5 kr 

  

  

  
Kort om bolaget: 
Absolicon Solar Collector AB är ett bolag inom förnyelsebar energi. Man 
har en egenutvecklad solfångare (T160) som har en mycket god 
verkningsgrad som ger värme upp till 160º.  
 
Bolagets affärsmodell är att tillverka kompletta produktionslinor som ger 
bolaget en god hävstång på sin teknik.  
 
 



 

2 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Rapportuppdatering 

Absolicon 
12 May 2020 

Ramavtal 
 
Absolicon har i dag fem ramavtal i olika delar av världen. Alla 
produktionslinor har samma upplägg vad gäller intäkter som 
framgår av tabellen nedan. 
 

 
Källa: Absolicon 

 
Greenline Africa har avropat första delen i ramavtalet genom att 
beställa en pilotanläggning som skall installeras på ett bryggeri som 
tillhör AB InBev. Det är ett steg mot att leverera en komplett 
produktionslina under 2021. 
 
Al Homsi är ett ingenjörsföretag som avser förse området med 
solfångare med Cypern som bas. Al Homsi har lång erfarenhet i 
regionen och kommer främst rikta sig till Cypern, Jordanien, Syrien, 
Libanon samt Irak. 
 
WTR i Peru har skrivit ett ramavtal för att etablera en 
produktionslinje i Peru. WTR har existerande affärsrelationer inom 
segmenten livsmedels- och dryckesindustrin samt gruv- och 
fiskeindustrin. Framtida segment kan utökas till bl a energi för 
avsaltningsanläggningar och soldriven fjärrvärme. 
 
Suld avser att etablera en produktionslinje i Mongoliet där man 
främst inriktar sig mot gruv-, olje-, och gasindustrin, fjärrvärme 
samt livsmedel och dryckesindustrin. Suld har etablerat relationer 
med både nationella och internationella bolag som Coca-Cola, 
Carrier Transcold och Wabco. 
 

Pilotinstallationer 
Utöver ovan beskrivna ramavtal har Absolicon fått en beställning av 
pilotinstallation av solfångare till Saline Water Conversion 
Corporation (SWCC) i Saudiarabien. SWCC är statligt ägt och är 
världens största avsaltningsbolag med daglig produktion av 4,6 
miljoner m³ / dag. Kunden kommer utvärdera solfångarna under en 
tidsperiod om 12 månader med särskilt fokus på nedsmutsning och 
damm. Fältet beräknas driftsättas under tredje kvartalet 2020. Går 
utvärderingen enligt plan är parterna inställda på att införa tekniken 
i stor skala. 
 

Ramavtal Projekt Försäljnings- Årlig licensintäkt Efterförsäljning
skrevs pris på försäljningsvärde
juni 2019 Greenline Africa 40-50 8 56,25
okt 2019 Ariya Finergy 40-50 8 56,25
jan 2020 Al Homsi 40-50 8 56,25
april 2020 WTR 40-50 8 56,25
april 2020 Suld 40-50 8 56,25
Alla belopp i MSEK

Produktionslinor
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Omsättning 
Vi antar att försäljningen kommer igång främst under 2021 och 
2022 då bolaget kan konvertera ett flertal ramavtal till affärer. 
Omsättningsökningen är direkt hänförlig till att man kan sälja 
produktionslinor som sedan övergår i produktion. Vår omsättnings-
prognos ligger klart över bolagets finansiella målsättning på 100 
MSEK för 2022, men då ordervärdet per produktionslina är relativt 
högt har enstaka affärer stor påverkan på omsättningen.  Innan 
bolaget har installerat tillräckligt många produktionslinor som 
bidrar till årliga licensintäkter och eftermarknadsförsäljning kom-
mer omsättningen att variera kraftigt år till år. 
 

 
Källa: Absolicon / Analysguidens prognoser 
 

Värdering 
Absolicons affärsmodell bygger på försäljning av kompletta 
produktionslinor där bolaget får betalt enligt följande: 
 

 Försäljningspris 
 Licensintäkt 
 Eftermarknadsförsäljning 

 
De ramavtal som hittills slutits är enligt följande: 
 

 
Källa: Absolicon pressreleaser 
 

Vi kan nuvärdesberäkna dessa kassaflöden med följande marginal- 
och skatteantaganden. Försäljningspris 50%, licensintäkt 100% 
och efterförsäljning 15%. Skattesatsen är 22%. Vi räknar även med 
ett avkastningskrav på 12%. 
 

MSEK 2018 2019 2020p 2021p 2022p
Intäkter 24 9 5 45 137
EBIT -6 -19 -25 -11 19
EV/EBIT n/a n/a 12,4
EV/S 48,0 5,3 1,7

Ramavtal Projekt Försäljnings- Årlig licensintäkt Efterförsäljning
skrevs pris på försäljningsvärde
juni 2019 Greenline Africa 40-50 8 56,25
okt 2019 Ariya Finergy 40-50 8 56,25
jan 2020 Al Homsi 40-50 8 56,25
april 2020 WTR 40-50 8 56,25
april 2020 Suld 40-50 8 56,25
Alla belopp i MSEK

Produktionslinor
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Källa: Absolicon, Analysguiden 
 

Nuvärdet av varje installerad produktionslinje som vid fullt 
kapacitetsutnyttjande uppgår till ca 100 MSEK, eller dryga 50 kr per 
aktie. I dagsläget har bolaget fem ramavtal och med nyligen 
genomförd nyemission som skall ytterligare öka på försäljnings-
kapaciteten utgår vi från att dessa fem ramavtal kommer öka under 
året. Hittills finns ingen tillgänglig data för att kunna konstatera hur 
många av dessa som kommer materialiseras till konkreta affärer, 
men vi antar att bolaget adderar ytterligare fem avtal under året 
och ytterligare tio under nästa år till totalt 20 ramavtal och 30% av 
dessa går vidare till affärer under kommande år. I tabellen nedan 
är detta illustrerat. 

 
Källa: Analysguiden 

 
Vi antar vidare att Absolicon inte erhåller någon affär under 2020. 
Under 2021 kommer tre ramavtal till beslut varav en blir affär. 
Under 2022 kommer tio ramavtal till beslut och Absolicon erhåller 
tre affärer. Under 2023 konverteras sju ramavtal till två affärer. 
Detta är antaganden vi kommer få justera löpande i takt med att vi 
ser bolagets förmåga att konvertera erhållna ramavtal, men ger en 
förståelse för vår värdering av bolaget. I detta basscenario erhåller 
vi ett värde på bolaget om 165 kr per aktie. 

År 1 2 3
Försäljningspris 45
Licensintäkt 8 8
Efterförsäljning 56 56
Summa intäkter 45 64 64
Kassaflöde 18 13 13
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Justerar vi ned konverteringsfaktorn till 10% som är vårt 
pessimistiska scenario blir värdet 55 kr per aktie. Om 
konverteringsfaktorn uppgår till 75% erhåller vi ett optimistiskt 
värde på 400 kr per aktie med dessa antaganden. 
 
Värderingsspannet i dag är relativt stort, vilket beror på att bolaget 
inte har några regelbundna intäkter och inte konverterat något ram-
avtal till producerande produktionslinor. Dock om vi ser till bolagets 
teknik med god teknikhöjd, bra inflöde av ramavtal så ser vi ett 
mycket spännande aktiecase med en uppsida mot dagens vär-
dering om 40%. När Absolicon börjar teckna konkreta order är upp-
sidan mycket god givet dagens kurs. 
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Disclaimer 
 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 
sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 
kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 
analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 
investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som 
uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget 
tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande 
under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna 
har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 
denna analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av 
intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 
dock 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 
kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 
indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Joakim Kindahl äger inte och får heller inte äga aktier i det 
analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Joakim Kindahl, Aktiespararna 

 

 


