
Bioextrax inleder utvärderingsprojekt med
ett av världens största kemiföretag
Bioextrax AB (publ.) meddelar att företaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med ett av världens
största kemiföretag (topp-10 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 200 miljarder SEK)
(”Kemiföretaget”). Kemiföretaget undersöker möjligheten att börja producera bioplasten PHA med hjälp
av Bioextrax teknologi.

Bakgrunden till utvärderingsprojektet är att Kemiföretaget sedan en tid har bedrivit utvecklingsarbete
kring bioplatsen PHA. Arbetet har dock avstannat då extraktionssteget har visat sig vara för dyrt för att
möjliggöra kommersiell produktion. Kemiföretaget vill därför utvärdera den tekniska och kommersiella
potentialen vid användning av Bioextrax extraktionsmetod för att producera PHA på ett kostnadseffektivt
sätt. Samtidigt kommer Kemiföretaget att utvärdera Bioextrax olika processer för ackumulation av PHA.
Partnerna har inte definierat ett slutdatum för utvärderingen, och har inte heller inlett förhandlingar om
de kommersiella villkoren för ett eventuellt framtida samarbete. Kemiföretaget har dock uttryckt en
öppenhet för olika former av samarbete, från en renodlad kundrelation, till ett långsiktigt strategiskt
samarbete, till förvärv av – eller investering i – Bioextrax.  

”Att ett av världens största kemiföretag vänder sig till Bioextrax för att lösa flaskhalsen inom PHA-
produktion – extraktionen - visar tillsammans med våra andra utvärderingsprojekt med PHA-producenter
på behovet av vår patenterade extraktionsteknologi. Deras potentiella intresse i en långsiktig relation ser
jag som en bra möjlighet för att accelerera en global kommersialisering av våra teknologier, vilket kan
hjälpa oss att skynda på omställningen till ett mer cirkulärt samhälle.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax.

Denna  information  är  sådan  som  Bioextrax  AB  (publ.)  är  skyldigt  att  offentliggöra  enligt  EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 29 juli 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet.
Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker)
som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med
ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och
proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax
processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med
utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets
nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom
olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.   
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