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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 Growth Market med Mangold 
Fondkommission, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se 

Inbjudan till Enviros virtuella 
kapitalmarknadspresentation  

Scandinavian Enviro Systems bjuder härmed in ägare samt representanter för kapitalmarknaden 
och media till en virtuell kapitalmarknadspresentation fredagen den 15 oktober 2021 mellan kl. 
15.00 och 16.00. Vid presentationen medverkar Enviros vd Thomas Sörensson samt 
styrelseordförande Alf Blomqvist.  

Vid presentationen kommer bolaget bland annat att ge en allmän uppdatering om hur arbetet med 
att etablera nya återvinningsanläggningar fortskrider samt berätta om hur bolaget bedömer att den 
globala marknaden för återvunnen kimrök samt pyrolysolja kommer att utvecklas. En 
sammanfattning av de viktigaste punkterna kommer att publiceras i form av en pressrelease i 
anslutning till publiceringen av presentationen. 

Presentationen kommer att göras på engelska och webbsändas via 
https://www.youtube.com/watch?v=ja7vi8B2C24. Eftersom presentationerna är förinspelade 
kommer det inte att gå att ställa frågor under själva presentationen. Aktieägare och representanter 
för kapitalmarknaden samt media är välkomna att efter presentationen mejlledes ställa frågor till 
bolagets vd samt finanschef. Ett urval av frågorna kommer att besvaras och publiceras i efterhand på 
bolagets hemsida. 

Datum och tid: 15 oktober, 15:00 till 16:00 

Länk till webbsändningen. 
Länk till Enviros Youtube. 

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 (0)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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