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Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell 
marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens 
olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de 
värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå 
hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning 
för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 
08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se  

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) styrelse 
och ledning tecknar ytterligare 730 905 units i 
pågående Företrädesemission 
Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelse och 
ledning kommer teckna ytterligare 730 905 units i den pågående företrädesemissionen med units 
bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”), 
vilken offentliggjordes den 26 oktober 2018. Detta pressmeddelande avser teckningar utöver de 
teckningsförbindelser om 2 185 415 units som redan ingåtts av styrelse och ledning. 

Villkoren för Företrädesemissionen innebär att för varje tecknad och tilldelad unit ingår två (2) nya 
aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) 
nyemitterad aktie under perioden 2 september till 13 september 2019. Företrädesemissionen 
omfattas till 4,9 procent av teckningsförbindelser och 75,1 procent av externa garantiåtagande. 
Således omfattas 80 procent av beloppet i Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden. 

Styrelse och ledning kommer utöver de teckningsförbindelser som redan ingåtts, att teckna 
ytterligare 730 905 stycken units. Detta fördelas på: 

Styrelseledamot, Jan Bruzelius 

• Tecknar ytterligare 100 000 units med företrädesrätt utöver tidigare teckningsåtagande om 
100 000 units.  

• Jan Bruzelius har således tecknat totalt 200 000 units.  

Styrelseledamot, Lennart Persson 

• Tecknar ytterligare 630 905 units med företrädesrätt utöver tidigare teckningsåtagande om 
1 750 000 units.  

• Lennart Persson har således tecknat totalt 2 380 905 units. 

Dessa ytterligare teckningar innebär att Enviros styrelse och ledning tecknat totalt 2 916 320 units i 
Företrädesemissionen. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se 
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se 
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 
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Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North 
Stockholm. 
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