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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  

Hyresavtal påskrivet för anläggningssite i Danmark – ett 
steg närmare etablering för Enviro och Windspace A/S 
Bolaget Elysium Nordic ApS som är tänkt att bli ett Joint Venture mellan Enviro och Windspace 
A/S, har signerat ett leasingavtal med Associated Danish Ports (ADP) per 5 februari, 2019 för en 
site i Nyborgs hamn. Giltighetstiden för avtalet är 20 år med möjlighet till förlängning i 15 år. 
Avtalet innehåller även en femårsoption att förlänga leasingen för att möjliggöra en andra fas i 
projektet där anläggningens kapacitet fördubblas. Uppförandet av en anläggning planeras att 
starta under 2019 efter att de kommersiella aspekterna är avklarade och slutföras under 2021, 
anläggningen beräknas kosta cirka 300 MDKK. 

– Att vi planerar gå in som delägare i bolaget Elysium Nordic som kommer driva etableringen av 
anläggningen ligger helt i linje med Enviros nya affärsmodell och innebär att vi vill ta del av den 
fina avkastning som en anläggning genererar, säger Thomas Sörensson, vd Enviro. 

Avtalet är ett viktigt steg i processen att etablera 
en anläggning för återvinning av värdefulla 
material ur uttjänta däck. Markavtalet är 
villkorat att Elysium Nordic slutför de 
kommersiella förhandlingarna så att 
etableringen kan påbörjas. Siten i Nyborgs hamn 
är noga utvald, bland annat avseende logistik 
och kompetensförsörjning. 

– Vi har arbetat tillsammans med både ADP och 
Nyborgs kommun med att identifiera den mest 
passande platsen för anläggningen och vi ser 
fram emot att uppföra den första 
återvinningsanläggningen som kan ta vara på och nyttja Enviros unika teknologi för att utvinna 
värdefulla material ur uttjänta däck, säger Jens Elton Andersen, vd WindSpace A/S. 

– Efterfrågan på återvunnen kimrök fortsätter att öka från flera olika branscher och därmed även 
krav på tillgängliga volymer. Nästa steg i projektet är att paketera samarbetet kring finansiering och 
ägarförhållanden, säger Thomas Sörensson. 

För mer information:  www.elysiumnordic.com  
 

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 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, info@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på 
Nasdaq First North Stockholm. 
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Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 5 februari 2019 kl. 08:15 CEST. 
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