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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. 
 

Recyctec Holding AB (publ): Säkrade leveranser av använd glykol.  
 
Bolaget har tryggat råvara från viktiga Norge leverantörer. 
 
Bolaget uttryckte tidigare en risk att under Covid-19:s utbrott inte erhålla råvara, vilket i så fall skulle ha stor 
påverkan på bolagets lönsamhet. 
 
Vi kan idag meddela att råvarusituationen för bolaget har förbättrats markant. Våra norska leverantörer har per 
idag ca. 250 ton råvara i lager som är dedikerade till Recyctec och de första leveranserna har redan anlänt till 
fabriken i Jönköping. 
 
Bolaget har med anledning av de krisåtgärder som norska myndigheter infört sedan Covid-19:s utbrott oroat sig 
för risken att få mindre eller t.o.m. ingen glykol från de norska leverantörerna. Vi kan dock glädjande konstatera 
att det inte finns några logistiska hinder för att få tillgång till råvaran från Norge. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Andreas Cederborg, Styrelseordförande  
E-post: andreas@cederb.org 
Tel: +46 704 80 00 89 
 
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 24 mars 2020. 
 
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. 
 


