Inbjudan till teckning av aktier i
Absolicon Solar Collector AB (publ)
utan stöd av teckningsrätter
Erbjudande & anmälningssedel 2020
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Detta är en sammanfattning och inte ett prospekt i enlighet
med prospektdirektivet (2003/71/EG). För att erhålla
fullständig information hänvisas till det prospekt som
upprättats av Bolagets styrelse.
Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen
Aktiespararen och tidningen Placeringsguiden. Allt ansvar
för dess innehåll vilar på Absolicon.

Inbjudan till teckning av aktier utan företräde - Absolicon 2020

Absolicon redo för expansion
Tack vare tidigare satsningar
på materialteknik, produktionsteknik, visningsanläggning och försäljningsorganisation är Absolicon nu redo
för en större företrädesemission som bedöms leda
till globalt genombrott för
bolagets solenergiteknik.
Absolicon försäljningssatsning
”öppna fler marknader” har
redan resulterat i att bolaget
har tecknat tre ramavtal för
leverans av robotiserade
produktionslinor – en produktionslina planeras i Sydafrika,
en i Kenya och en på Cypern.

Joakim Byström
Grundare och vd

Varje lina innebär intäkter om
40-50 miljoner kronor plus
licensintäkt om 4% och försäljning av material.
Försäljningssatsningen skall
nu forceras. Många multinationella företag med stor
värmeförbrukning känner nu
till Absolicons teknik och hur
T160 kan minska koldioxidutsläpp och energikostnader.
Inga fler marknadssegment
behöver öppnas, nu behövs
ett försäljningsarbete för att ta
vara på de skapade marknadsmöjligheterna och gå på
djupet med kunderna.

I februari fattade styrelsen för
Absolicon beslut som pekar
ut riktningen för företagets
kommande expansion. Företaget skall vara klart att noteras
på Stockholmsbörsen senast
2025 och nya finansiella mål
har upprättats.
- Vi har rekryterat och ställt
om organisationen till försäljning. Försäljningssatsningen
har redan givit tre ramavtal
om produktionslinor. Marknaden är redo och tiden är inne
för en våldsam expansion,
säger Joakim Byström, vd
Absolicon.

Världens bästa solfångare
Absolicon T160 har över 76%
verkningsgrad och certifieringen
Solar Keymark. Absolicon har 10
patentfamiljer varav fem är beviljade
i minst ett land och ytterligare 5
patentfamiljer handläggs.

Två sätt att vara med i emissionen
utan teckningsrätter
1. Köp teckningsrätter! Teckningsrätterna handlas precis som en
aktie, men med namnet ABSL TR. Tio teckningsrätter behövs för att
teckna en ny aktie. Observera: köpta teckningsrätter måste anmälas
till din bank i god tid före 12 mars 2020 för att omvandlas till aktier.
2. Ansök om teckning utan stöd i teckningsrätter med denna
anmälningssedel. Absolicon har lagt undan 2% av emissionen
(och huvudägare lika mycket) till tecknare utan företräde. 1800
tecknare kan därmed genom lottning få minst 20 aktier var även
om emissionen övertecknas.

Erbjudandet i sammandrag
Absolicon är listat på Spotlight Stockmarket sedan juni 2016.
För varje befintlig aktie som ägdes på avstämningsdagen den 17
februari har aktieägarna erhållit tre teckningsrätter.
Innehav av 10 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Emissionsbeloppet uppgår till 50 MSEK. Teckningskursen är 110 kr
vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 168 MSEK.
Teckningsperioden löper fr.o.m 19 februari t.o.m. 12 mars 2020.
Handel med teckningsrätter pågår t.o.m. 10 mars 2020.

Robotarna tillverkar en solfångare var 6:e minut
För att ställa om industri och fjärrvärme från fossila bränslen
behövs hundratals miljoner kvadratmeter solfångare. Absolicons säljer produktionslinor för att producera dessa solfångare
lokalt. Två sexaxliga robotar och fem operatörer kan tillverka
100 000 m2 solfångare per år, en solfångare var sjätte minut!

Kom på Absolicons presentationer!
Välkommen till en fördjupande presentation om klimatet och
hur världens industrier måste byta från olja och kol till solenergi.

Stockholm:

Fre 21 feb

kl 17:30 Financial Stockholm

Härnösand:

Lör 28 feb

kl 17:00 Absolicondagen

Gävle:

Tis 3 mars

kl 19:00 Samarr. Aktiespararna

Stockholm:

Ons 4 mars kl 15:30 Småbolagsjakten

Stockholm:

Ons 4 mars kl 18:00 Klimatkväll på Nalen

Anmälan till: ekonomi@absolicon.com

Absolicon Solar Collector AB (publ) | Fiskaregatan 11 - 871 33 HÄRNÖSAND | Org. Nr 556929-1957 | Bank: SEB
Telefon 0611-557000 | Fax 0611-557210 | www.absolicon.se | info@absolicon.com

SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL II
Teckning utan företrädesrätt

Anmälningssedel för teckning av aktier i Absolicon Solar Collector AB utan företrädesrätt
Teckningstid:
Teckningskurs:
Tilldelning:
Likviddag:

19 februari - 12 mars 2020
110 kronor per aktie.
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.
Likvid dras ej från föranmäld depå.
Tre bankdagar efter utskick av avräkningsnota.

Teckna med BankID: Istället för att fylla i denna blankett kan du teckna denna emission
enkelt och smidigt med BankID. Gå in på: www.aktieinvest.se/absolicon2020 och följ
instruktionerna.

Tecknare med depå: Om du redan har tecknat
aktier med företrädesrätt och vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt måste din
teckning gå via samma bank/fondkommissionär
som teckningen med företrädesrätt.
OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring
eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig
kontakta din förvaltare för teckning.

A. UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE:
Antal aktier i Absolicon Solar Collector AB till ovan angiven teckningskurs:

Annat antal:

40 aktier (4 400 kr)

100 aktier (11 000 kr)

300 aktier (33 000 kr)

1 000 aktier (110 000 kr)

60 aktier (6 600 kr)

200 aktier (22 000 kr)

500 aktier (55 000 kr)

1 800 aktier (198 000 kr)

B. OM TILLDELNING SKER SKA TILLDELADE AKTIER LEVERERAS TILL:

VAR GOD TEXTA TYDLIGT, BLANKETTEN LÄSES MASKINELLT

VP-Konto:

eller Depånummer:

0 0 0

Bank/Fondkommissionär:

C. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER:
Förnamn/Företagsnamn:

Efternamn:

Personnummer/Org.nummer:

Adress:
Postnummer och ort:

Land:

E-postadress:

Telefon:

Medborgarskap:
Vid annat medborgarskap än svenskt, ange Nationellt id (NID)1:
Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid

1

Legal Entity Identifier (LEI)2 (juridiska personer):
Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

2

D. POLITISKT EXPONERAD PERSON (PEP)*: (måste fyllas i av alla tecknare)
Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):
* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP): Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, parlamentsledamot, ledamot i styrelse för politiskt parti, domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, ledamot i styrelse för politiska partier, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank, ambassadör, diplomatiskt sändebud
eller hög officer i försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, någon av ovanstående befattningar på internationell
nivå, ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).
** Närmaste familjemedlem betyder - Make/maka, Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka Sambo enligt definitionen i Sambolagen (2003:376),
Barn eller Barns make/partner samt Förälder
*** Känd medarbetare betyder:
Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person
tillsammans med en sådan person.

E. FÖRETRÄDARE FÖR FÖRETAGET - FIRMATECKNARE (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänliga kontakta Aktieinvest
Firmatecknare 1 - Förnamn & Efternamn
E-postadress:

Personnummer
Telefon:

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Signering sker på sidan 2 – inkommen teckning utan signatur är inte giltig!

556929-1957

Personnummer

Firmatecknare 2 - Förnamn & Efternamn

Telefon:

E-postadress:
Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):
Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

F. VERKLIG HUVUDMAN (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två verkliga huvudmän, vänliga kontakta Aktieinvest
1. Förnamn & Efternamn

Personnummer

E-postadress:
Position baserat på:
% av rösterna i företaget

Telefon:

% av aktiekapitalet i företaget

Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):
Personnummer

2. Förnamn & Efternamn

Telefon:

E-postadress:
Position baserat på:
% av rösterna i företaget

% av aktiekapitalet i företaget

Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):
Vid fler än två verkliga huvudmän vänligen kontakta Aktieinvest

G. TECKNING ÖVER 15 000 EUR, OM DU ÄR PEP* ELLER BOSATT UTANFÖR EU/EES
Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra teckningsanmälningar ett
sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du:

Fysisk person:

•
•

Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektronisk med BankID.
Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om kundkännedomsblanketten ovan fylls med BankID krävs ej vidimerad
ID-handling.

Juridisk person:
•
•
•

Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknares ID-handling.
Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän.
Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.

H. SIGNATUR
Undertecknad är medveten om samt medger att:
•
Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
•
Prospekt finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.absolicon.se.
•
Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av
dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.
•
Fullständig information samt villkor framgår av prospekt utgivet i februari 2020 av styrelsen i Absolicon Solar Collector AB.
•
Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet prospekt och denna
teckningssedel.
•
Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
•
Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att
uppfylla det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter.
Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB
eller emittenten samarbetar med. För mer information om behandling se www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy.
•
Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
•
Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av
investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
•
Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller
erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses
ogiltig.
•
Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

Signera här:
Förnamn:

Efternamn:

Underskrift:

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, BOX 7415, 103 91 Stockholm
Eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se
Alla handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 12 mars 2020.
556929-1957

