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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. 

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ) 
 
Vid extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ) den 11 december 2018, beslutades att välja Alexander 
Lersbryggen som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. 
 
Alexander Lersbryggen har lång erfarenhet av tillverkning, distribution och försäljning av kemikalier; såväl på 
den norska marknaden som internationellt samt även ett väl utvecklat kontaktnät inom olika kundsegment och 
distributionskanaler. 
 
Vidare har han varit en nyckelperson i att utveckla Brynsløkken AS [www.brynslokken.no] från idé till ett 
företag med en omsättning som idag överstiger 100 miljoner NOK.  
 
Kommentar av Ordförande, Ragnhild Skjævestad: 

- Jag är övertygad om att Alexander starkt kan bidra till styrelsens arbete och Recyctec utveckling 
genom sin erfarenhet av att framgångsrikt ha utvecklat ett industriellt företag från idé till en lönsam 
verksamhet med stark tillväxt., säger Ordförande Ragnhild Skjævestad.  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Göran Nylén, VD  Carl Knutsson, CFO 
E-post: goran.nylen@recyctec.se  E-post: carl.knutsson@recyctec.se  
Tel: 0723-88 63 77 Tel: 0708-55 79 12 
 
Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol 
Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av 
en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi. 
 
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. 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 Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget 
varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som 
görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick. 
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