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Scandinavian Enviro Systems bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad teknologi för återvinning 
av värdefulla råvaror ur kasserade och uttjänta produkter, däribland däck. Nytillverkning av däck som sker med kimrök som 
återvunnits med hjälp av Enviros teknologi ger upp till 93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök 
använts. Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg och en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk. Den franska 
däcktillverkaren Michelin är största ägare. Enviro grundades 2001 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. 
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Ledande amerikanskt oljebolag har utfört 
lyckade produktionstester med Enviros olja 
Scandinavian Enviro Systems (publ) ("Enviro", "bolaget”) fick i februari 2022 en order på 
pyrolysoljan för produktionstester från ett dotterbolag till ett ledande amerikanskt oljebolag. 
Dotterbolaget har nu meddelat att de genomförda produktionstesterna varit lyckade.  

Leveranserna av oljan gjordes i slutet av juni sedan Enviro erhållit REACH-klassificering av oljan, 
något som var ett villkor för en slutgiltig affär. Sedan dess har oljebolaget genomfört så kallade 
produktionstester av oljan för att avgöra hur väl den lämpar sig för framställning av olika 
biobränslen. Dessa tester är nu avklarade och Enviro har informerats av kunden om att testerna 
fallit väl ut. 

– Det här beskedet är en mycket viktig bekräftelse på kvaliteten på vår pyrolysolja men också på 
den viktiga roll som vår återvunna olja kan spela från ett hållbarhetsperspektiv. Sammantaget 
innebär det ytterligare bevis på den kommersiella potentialen i vår återvinningsteknologi och 
de produkter den kan förse marknaden med, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.  

Enviros återvunna pyrolysolja har sedan tidigare både erhållit certifiering i enlighet med det 
globala hållbarhetscertifieringssystemet ISCC EU samt godkänts i enlighet med EU-förordningen 
REACH.  

För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se 
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com  

Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market 
Stockholm.  
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