
Recyctec Holding AB (publ): Fortsatt hög efterfrågan på det egna
varumärke EarthCare™
Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) redogjorde i pressmeddelande den 3/10 och den 25/11 för en hög efterfrågan på EarthCare™
produkten. Med hänvisning till dessa meddelanden kan nu årsjämförelser och en sammanfattning för hela 2019 presenteras

Efterfrågan under hösten

Efterfrågan på Bolagets egna produkter (EarthCare™) har under slutet av året fortsatt att utveckla sig i positiv riktning, vilket ger ett positivt styrkebesked
om att kommunikation och aktiviteter gett bra effekt. Fokus på miljö och hållbarhetsfrågor i allmänhet- och inom bygg och fastighet i synnerhet – har ökat
intresset för Bolagets produkter vilka kan skapa tydliga, handfasta och lättbegripliga miljöeffekter. Detta utan att introducera tekniska risker eller
investeringsbehov hos kunder och användare.

Jämförelse 2018–2019

Trots ett svårt läge avseende tillgång på avfallsråvara under större delen av 2019, har Bolaget genom hårt arbete och en förfinad och effektiviserad process
lyckats med att möta den kraftigt ökade efterfrågan på produkterna under eget varumärke. Produktmixen är nu väl etablerad och stabil - med en
EarthCare™ andel som motsvarar 60% av försålda produkter. I jämförelse med 2018 har EarthCare™ försäljningen ökat med 62% på helårsbasis.

Framåtblickande 2020

Tillgången på avfallsråvara har under senare delen av året varit god, bland annat tack vare samarbetet med NSO, vilket redogjordes för i pressmeddelande
27/11. Försäljningen kommer kunna variera påtagligt månad från månad men det är tydligt att efterfrågan på bolagets egna produkter stadigt ökar. Nya
avtalade kunder under 2019 har ännu inte börjat addera på intäktssidan pga. långa införandetider men detta kommer resultera i en ökad försäljning av
EarthCare™ under 2020.   

Miljö och hållbarhetseffekter

Mätt som en faktor av den mängd EarthCare™ marknaden efterfrågat och erhållit under 2019 i sin helhet, kan vi stolt visa att Recyctec - tillsammans med
sina kunder, bidragit till en reducering av CO2-utsläpp med ca 1040 ton. Beskrivet som CO2 ekvivalenter är det exempelvis samma effekt som 176
medelvillors elförbrukning under 1 år, 42 433 gasflaskor till grillen hemma på altanen eller 132 miljoner mobilladdningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Cederborg, tf. Ordförande

E-post: andreas@cederb.org

Tel: +46 704 80 00 89                                                                          

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.


