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Enviro är ett miljöteknikföretag 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 tecknar MoU med 

däckåtervinningsföretag i USA 
Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) har nu signerat ett MoU med Treadcraft Limited 

om att upprätta en återvinningsanläggning i staden Buffalo i delstaten New York. Avtalet gäller i 6 

månader och avser en anläggning med kapacitet för återvinning av minst 30 000 ton däck per år.  

– Projektet har stort stöd både av delstaten New York och staden Buffalo. Ambitionen är att påbörja 

projektet i slutet av 2018, säger Thomas Sörensson, vd Enviro. 

Avtalspart Treadcraft Limited, med huvudkontor i Wainfleet, Ontario, Kanada, är ett sedan 2007 

etablerat däckåtervinningsföretag som verkar på den nordamerikanska marknaden. 

Terry Gilmore, President Treadcraft Limited, säger följande: 

”The collaboration will produce a full scale facility, capable of processing a minimum of 30,000 tons of 

scrap tire material annually, is to be located in the Buffalo, New York area, close to international 

transportation routes for the ease of materials transportation to and from the facility.  

Treadcraft is pleased to partner with Scandinavian Enviro Systems of Sweden and their process to 

produce valuable recycled carbon black for industry from this waste tire material. Treadcraft is 

working closely with large industrial companies, in several sectors, to introduce the economic and 

environmental benefits of recycled carbon black produced by the Scandinavian Enviro Systems' 

process. 

The City of Buffalo and State of New York are active partners in developing this opportunity believing 

the Scandinavian Enviro Systems business fits with their long term plan to reform their heavy 

industrial past with the new "green" industries of the future.” 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

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

Alf Blomqvist, styrelseordförande, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com  

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 29 juni 2018 kl. 19.45 CET. 
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