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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. Bolaget 

är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 503 01 550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. 

www.envirosystems.se 

Enviro har förstärkt kassan med 

32,5 MSEK efter genomförd nyemission till Michelin 
Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har nu genomfört den nyemission som var en del av 

den avsiktsförklaring om ett strategiskt partnerskap med Michelin som bolaget tillkännagav den 15 april i år. 

Efter emissionen uppgår bolagets kassa till sammanlagt cirka 75 MSEK. 

 

Michelins investering i Enviro gjordes genom en riktad nyemission av totalt 116 165 223 aktier till en 

teckningskurs om 0,28 SEK per aktie, varvid aktiekapitalet ökades med 4 646 608,92 SEK. Totalt inbringade 

emissionen cirka 32,5 MSEK till bolaget före transaktionskostnader. 

Efter registreringen av emissionen hos Bolagsverket uppgår nu aktiekapitalet till 23 233 044,60 SEK och 

antalet aktier till 580 826 115, varav 20 procent innehas av Michelin. Emissionen innebär en röstmässig 

utspädningseffekt om 20 procent. 

Franska Michelin är en av världens ledande däcktillverkare och det strategiska partnerskapet med Michelin 

ger Enviro kraftigt förbättrade förutsättningar för en global etablering av återvinningsanläggningar baserade 

på Enviros patenterade och ledande teknologi för återvinning av uttjänta däck.  

Partnerskapet med Michelin avses i nuläget omfatta fyra huvudområden: 

o Ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros pyrolysteknologi 
o Michelins aktieinvestering om totalt 20 procent av Enviro efter emissionen, uppgående till 

32 526 262,44 SEK eller motsvarande 116 165 223 aktier, vilket gör Michelin till den största ägaren i 
bolaget 

o Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att industrialisera teknologin. Lokaliseringen 
av anläggningen kommer att beslutas vid ett senare datum 

o Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro 

Ett slutgiltigt avtal om strategiskt partnerskap mot bakgrund av avsiktsförklaringen beräknas i enlighet med 

vad som tidigare kommunicerats kunna nås runt halvårsskiftet 2020. 

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, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq 

First North Growth Market, Stockholm.  
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