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Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer 

kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. 

Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med 

Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se  

Enviro och ÅF i nytt utökat avtal 
Scandinavian Enviro Systems AB (”Enviro” eller Bolaget”) fördjupar nu samarbetet med ÅF genom 

att ingå avtal om att etablera anläggningar för däckåtervinning runt om i världen. Avtalet 

innehåller ett affärssamarbete för internationell expansion, utöver att reglera utvecklingen av en 

Basic design-modell för nya återvinningsanläggningar. 

– Det här kommer att underlätta försäljningen av nya anläggningar på ett avgörande sätt. Avtalet 

visar en tydlig ambition att ÅF ska kunna ta ett EPC-ansvar, mycket tack vare den Basic design vi nu 

tar fram, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro. 

Det nytecknade avtalet avser att ÅF ska kunna ta ett EPC-ansvar 

(Engineering, Procurement and Construction). Sammantaget är 

detta till stor fördel för köpare och investerare i nya anläggningar 

eftersom det förenklar offertarbetet och ger skarpare 

beslutsunderlag vilket också underlättar beslut. 

–  ÅF blir nu en större samarbetspartner till Enviro, dels i arbetet 

med en Basic design och dels i det mer långsiktiga arbetet att 

etablera återvinningsanläggningar runt om i världen. Det är ett 

spännande samarbete och vi ser stor potential hos Enviro, säger 

Mattias Carlsson, Market Area Manager på ÅF Industry AB. 

– Med avtalet visar ÅF tilltro och förtroende för vår affärsidé. Nu 

ska vi ta stora kliv tillsammans med en stabil partner som delar vår 

tro på den omfattande internationella potential Enviros teknik har, 

säger Thomas Sörensson, vd för Enviro. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0) 735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se    

Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: + 46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se   

Scandinavian Enviro Systems AB  

Regnbågsgatan 8C  

417 55 Göteborg 

info@envirosystems.se  

www.envirosystems.se  

 

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 15 november 2016 kl. 12:15 CET. 

Thomas Sörensson, vd för Enviro 
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