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Scandinavian Enviro Systems AB (publ) utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av fordonsdäck till kimrök, olja, stål och gas som 
främsta produkter. Processen är baserad på en egen patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC). Bolaget har en fullskalig 
produktionsanläggning i Åsensbruk, Dalsland. Anläggningen ska, samtidigt som den fungerar som referensanläggning för leverans av kompletta 
återvinningsanläggningar, i industriell drift producera återvunnen kimrök för avsättning till gummiindustrin samt olja för energiförbränning och stål 
för avsättning till metallvaruindustrin. Scandinavian Enviro Systems handlas på Nasdaq First North under förkortningen SES. Erik Penser 
Bankaktiebolag är företagets Certified Adviser. 

 
Samarbetsavtal tecknat med två gruvbolag i Chile 
 
Scandinavian Enviro Systems AB (publ) [”Enviro”] har tecknat samarbetsavtal med gruvbolagen Anglo American 
Sur S.A. och Antofagasta Minerals S.A. i Chile. Avtalet gäller framtagande av en affärsmodel för återvinning av 
däck från maskiner i gruvindustrin i vilken Enviros patenterade process ingår.  
 
Den chilenska gruvindustrin konsumerar stora volymer däck och har omfattande lager av uttjänta gruvdäck, 
som idag till största delen läggs i öppna deponier. I Chile återanvänds idag inte dess gruvdäck på grund av brist 
på tillfredställande metod att göra det genom. En stor utmaning i återvinningen av däcken från gruvindustrin är 
hanteringen av dem på grund av deras storlek; ett enskilt däck kan till exempel väga upp till 4,5 ton.  
 
Samarbetsavtalen syftar till att verifiera Enviros teknologi utifrån Anglo Americans och Antofagasta Minerals 
behov. Vidare ska parterna tillsammans ta fram en affärsmodell med syfte att besvara ett antal viktiga frågor, 
t.ex. de volymmässiga behoven, utreda logistiska steg, geografisk placering av skärning av däcken och 
återvinningsanläggning, tester av Enviros process för gruvdäck samt undersökning av regulatoriska krav och 
andra miljökrav. 
 
”Det är roligt att den dialog vi fört med gruvindustrin nu lett fram till detta samarbetsavtal. Det är också en 
viktig signal att även gruvindustrin är beredd att ta en aktiv roll i att möjliggöra en systemlösning på ett stort 
och utmanande miljöproblem. Förhoppningen är att vi kan komma fram till en modell där gruvindustrin bland 
annat är beredd att finansiera en del av återvinningsprocessen av däcken. Detta är en viktig fråga att lösa då 
skärandet av de stora däcken till mindre bitar är extra kostsam i jämförelse med vanliga bildäck.” säger Martin 
Hagbyhn, VD för Scandinavian Enviro Systems AB. 
 
Anglo American S.A. och Antofagasta Minerals S.A. driver flera gruvor i Santiagoområdet och den senare har 
även gruvor i Antofagastaområdet.  
 
Processen fortlöper i övrigt i Chile med förhandlingar med eventuella investerare i anläggningar samt 
diskussioner med däcksindustrin. Diskussionerna rör totalt två till tre anläggningar om mellan 20 och 30 000 
ton vardera i två olika områden; Santiagoområdet samt Antofagasta i norra Chile. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se 
Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se 
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