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Recyctec Holding AB, 556890-0111, har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att 
återvinna använd glykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. 

 

Marknadsuppdatering oktober 2018 
 
Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar i sin marknadsuppdatering i oktober att kvartal 3 visar en 
fortsatt stabil produktion och försäljning. Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 2,9 MSEK. 
 
Bolaget har under kvartal 3 uppnått en försäljning om 2,9 MSEK (föregående år perioden 1,0 MSEK), vilket 
innebär att försäljningen ligger på samma nivå som under tidigare kvartal 2018. Ackumulerat för 2018 till och 
med september månad uppgår försäljningen till 8,7 MSEK (föregående år ackumulerat 2,1 MSEK).  
 
Under kvartalet har försäljningen av bolagets egna produkt EarthCare ökat med 32 % jämfört med föregående 
kvartal. Bolaget ser en fortsatt ökad andel av försäljningen i detta segment.  
 
Den planerade investeringen och uppgraderingen av kapaciteten för att kunna ta emot ett ännu bredare 
spektra av använd glykol fortlöper enligt plan. Installationen beräknas vara genomförd till mitten av november. 
Därefter följer testkörningar och validering. Under installationen är det möjligt att rena en annan glykoltyp, 
vilket väsentligt reducerar driftstörningarna. Investeringen förväntas dubbla kapaciteten för glykol med högre 
salthalt, som tas emot från off shore industrin.  
 
Vid användning av återvunnen glykol sparas betydande mängder koldioxid (CO2). Bolaget har initierat en 
utredning av extern part för att precisera och kvalitetssäkra denna beräkning. Bolaget kommer inom kort att 
presentera siffror på hur stor CO2-reduktion bolagets olika produkter ger.  
 
Styrelsen har i tidigare meddelande från den 13 augusti 2018 aviserat att Bolaget övergår från månadsvisa till 
kvartalsvisa marknadsuppdateringar.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Robert Wahren, VD  Carl Knutsson, CFO 
E-post: robert@corecompetence.se E-post: carl.knutsson@recyctec.se  
Tel: 0703-05 49 85 Tel: 0708-55 79 12 
 
Denna information  
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 8 oktober 2018. 
 
Recyctec och produkten EarthCare 
Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett 
kretslopp av en ändlig resurs skapas.  
 
Recyctec tar emot använd glykol som annars blir skickad till förbränning eller blir utsläppt i naturen. Bolaget 
arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen 
regi och via samarbetspartners.  
 
EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via 
samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och 
återställd till sitt ursprungliga skick. 
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