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Inbjudan till teckning av aktier i Ecorub AB 

genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 4 B 
Innehavare av aktier i Ecorub vid avstämningsdagen den 2019 03 22 erhåller vederlagsfria 

teckningsoptioner . Tio aktier per avstämningsdagen ger rätt till nio teckningsoptioner TO 4 B. 

Avrundning sker nedåt.  Kursen för inlösen av dessa optioner kommer att bli 0,20 SEK. 

20 mars 2019. Sista handelsdag i aktierna med rätt att erhålla teckningsoption. 

21 mars 2019. Första handelsdag i aktierna utan rätt att erhålla teckningsoption. 

Tilldelning av teckningsoptionerna sker till vederbörandes konto inom några dagar efter 

avstämningsdagen. En teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till kurs 0,20 SEK per 

B-aktie under perioden 26 mars – 12 april 2019. 

 DIREKTREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (VP-KONTO) 

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom 
att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest 
tillhanda senast fredagen den 12 april 2019. 

Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 12 april 
2019, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln. Länkar till anmälningssedlar finns på 
Aktieinvests hemsida och på EcoRubs hemsida. 

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (DEPÅ)   

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom 
att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i 
god tid före den 22 mars 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider. 
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Systematiskt och målmedvetet utvecklar Ecorub 

sin verksamhet. 

Ecorub har under det senaste året investerat i en industribyggnad, maskiner, 
marknadsföringsresurser, laboratorium och kvalitetssäkring. Marknadsavdelningen 
arbetar nu kontinuerligt med att öka medvetenheten om Ecorub inom branschen och 
därigenom finna nya och fler affärsmöjligheter. 

2018 tog Ecorub strategiskt viktiga steg mot att bli det ledande teknikföretag som visar att Cirkulär 
Ekonomi och Ekologiskt hållbar utveckling är praktiskt möjlig att uppnå även i en bransch som 
historiskt har betraktats som miljöförstörande.                                                                                              

2019 börjar resan för Ecorub från stadiet av teknikutveckling, både av material och maskiner, mot 
produktion av högkvalitativa TPRR® material för leverans till industrikunder.                                             
Nedan följer en kort resumé av våra viktigaste steg på vägen fram till i dag.  

Mars 2018 erhöll vi beslut om  25 % investeringsstöd för upp bygget av ett laboratorium. April köptes 

en industrifastighet – ett f.d. bageri på 6400 Kvm – i Hökmark, Lövånger för 4,5 MSEK. 

Försäkringsvärdet är 25 ggr högre. 

Juni. Flytten av produktionen från Vilhelmina var genomförd och lokaler för den verksamheten var 
iordningsställd.  

Augusti erhölls ett stöd på 25 % av kostnaderna för investeringar i produktionsutrustning från 

Länsstyrelsen i Västerbottens Län. 

September anställdes en teknisk chef som bland annat har ansvaret för den utrustning som köps in. 
Leverans av utrustning för tillverkning av formsprutningspellets kom strax efter och var klar för 
produktion i november 2018. 

 

November anställdes två nya säljare.  Vår ende säljare gick i deltidspension i början av hösten och 
kunde inte ersättas på grund av likviditetsbrist  förrän det konvertibla lånet från EHGOSF betalades 
ut. 
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Januari  2019 erhöll Ecorub miljötillstånd från Bygg- och Miljönämnden i Skellefteå kommun för att 
tillverka upp till 10 000 ton formsprutningspellets per år. 

Februari  2019 en stabsperson för att ansvara för och utveckla företagets kvalitetssäkringssystem och 
ansvara för laboratoriet anställdes. Steg för steg införs nu rutiner i verksamheten enligt ISO 9001. 
Detta är ett nödvändigt steg för att omvandla plast- och gummiavfall till råvaror till plastindustri. 

Februari  2019 köptes verktyg och formsprutningsmaskiner för att kunna göra en serie av olika 
komplicerade produkter med olika materialblandningar. Detta för att kunna visa marknaden vad som 
kan göras. Dessa produkter kommer också att säljas av Ecorub. Dessa produkter finns 
produktionsklara med början av mars 2019. 

Utvecklingen för den finansiella verksamheten 

Vid årsstämman i juni 2018 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att göra emissioner till ett 
värde av max 20 Mkr. Stämman informerades då om att vi kontaktats av ytterligare investerare. 

Juli  2018 rapporterades att en avsiktsförklaring hade undertecknats med EHGOSF – European High 
Growth Opportunities Fund. I oktober fanns ett avtal på plats och första utbetalningen av 
konvertibelt lån skedde i november. 

Oktober 2018 aviserades att fria teckningsoptioner skulle utdelas till samtliga delägare. Vidare 
redogjorde bolaget för att det fanns intressenter av ett samarbete och att det kunde ske  genom ett 
delägarskap i Ecorub AB. Vid extra bolagsstämman i Ecorub AB den 9:e november i Hökmark, 
Skellefteå Kommun, fattades beslut om detta. Bemyndigandet till styrelsen ökade med 45 Msek. 

20181109 meddelade bolaget att vederlagsfria teckningsoptioner skulle ge ut till samtliga delägare 
till en kurs av 0,28 SEK. Dessa skulle vara inlösta senast 20181214. Teckningsoptioner till ett värde 
av 2 956 189,88 kr före emissionskostnader löstes in. Ecorub har närmare 2 000 delägare varav över 
300 deltog i emissionen. 

Februari  2019 beslutade Ecorub att avstå från att rekvirera fler trancher från bolagets investerare 
med motiveringen:  

"Bakgrunden till beslutet är att styrelsen bedömer att nedgången i börskursen inte är kopplad till 
bolagets verksamhet och de projekt bolaget är involverade i utan beror på finansieringsformen." 

Strax därefter erhåller Ecorub information om att Bracknor Fund Ltd Bracknor Fund Ltd inte kräver 
att få de två kvarstående trancherna genomförda, som de har rätt till enligt avtalet från oktober 
2017.  

Marknadsutvecklingen 

Mars 2018 fick företagets vd utmärkelsen ”Best European CEO in Sustainable Product Manufacturing 
Industry 2018”. 

Under första kvartalet 2018 utvecklas ett samarbete med industrier och företag i Italien med syfte att 
skapa ett gemensamt finansierat utvecklingsprojekt. Lyckade produktionstester har skett i Italien 
under halvåret. Ett verktyg från ett lyckat produktionstest i Italien har köps in av Ecorub under 
februari 2019. 

Juli 2018 blir Ecorub deltagare i ett projekt för att utveckla 3D-printade biobaserade 
specialemballage. Det är på 3 år och leds av Rise i Piteå. Ecorub är på gång i ytterligare tre liknande 
utvecklingsprojekt med andra aktörer 

November erhåller Ecorub Europeiskt varumärkesskydd för TPRR®  (ThermoPlastic Recycled Rubber). 
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November bestämmer Ecorub att bolaget har för avsikt att under 2019 säkerställa tillgången på 
återvunnen plast genom att utreda möjligheterna att själva processa ”plastavfall”. Det skulle 
underlätta certifieringen av våra slutmaterial genom att vi har kontroll över hela produktionskedjan. 

Februari  2019 beslutar Ecorub att investera i verktyg och maskiner för ca 0,5 MSEK för att 
marknadsföra TPRR® materialens unika egenskaper utan att avslöja externa projekt.  Tre utvalda 
konsumentprodukter tillverkas i första omgången, vilket dels visar möjligheterna med materialen 
men även produktionstekniska egenskaper som ger nya möjligheter till 
produktutveckling. Produkterna ska tillverkas i olika materialblandningar för att visa på spannet i 
möjligheter. Två av dessa börjar vi tillverka och marknadsföra under mars 2019. 

Ecorub utvidgar i och med detta sin erfarenhetsbank kring TPRR® materialens 
produktionsegenskaper, vilket är nyckeln till korta ledtider för materialanpassning till kundens 
befintliga verktyg och maskiner. 

Ecorub deltar i dagsläget i en rad intressanta projekt där TPRR® materialet är en förutsättning för att 
nå en ekologiskt hållbar produkt med bibehållen produktionsekonomi. Men information om 
projekten kan inte publiceras i dagsläget för de är sekretessbelagda. Men vi har fått tillstånd att 
redovisa att ett externt projekt som EcoRub deltar i är Volvos satsning på att 25 % av plasten i en 
Volvo skall vara återvunnen 2025. 

Februari  2019 erhåller Ecorub europeiskt varumärkesskydd för: ” I used to be a tyre!” 

Prognos. 

Vi har en prognos som sträcker sig fram till och med år 2021 och vi kommer vid varje bokslut att 
redovisa hur verksamheten utvecklats i förhållande till denna prognos. Vi har anledning att tro att 
prognosen är realistisk. Den är baserad på en försiktig beräkning av varje säljares beräknade framtida 
försäljning.  De är 3,5 st varav tre av dessa är nya. Inga av de sekretessbelagda utvecklingsprojekten 
(inkl Volvo) ingår i prognosen. 

Vi räknar med att vi främst under andra halvan av 2019 skall öka vår omsättning så att den på 
årsbasis blir 6 miljoner. Resultatet kommer då att bli ca -5 miljoner. (2017 var omsättningen 4,4 Msek 
med en enda säljaren i bolaget.)  

För 2020 räknar vi med en dubblering av omsättningen - till 12 miljoner - och ett resultat på minus 
0,5 miljoner.  

För 2021 räknar vi med en ökning av omsättningen till 16 miljoner och det ska skapa ett positivt 
resultat på ca 2,5 miljoner. Detta motsvarar samma omsättning per säljare som vi 2017 hade på en. 

Vi håller också på med att modernisera våra försäljningsmetoder med en ökad närvaro på nätet, som 

ska underlätta vårt arbete. Vi hoppas också på uppslag och kontakter från våra delägare! Vi hoppas 

att så många aktieägare som möjligt nyttjar sina optioner och därmed förvarar sitt ägande i Ecorub. 

Vår målsättning är att slippa söka fortsatt finansiering via finansieringsprogram med kapitalbolag, 

eftersom det visat sig trycka ned aktiekursen. Trots de banbrytande framsteg mot lönsamhet som 

den nya ledningen gjort under de senaste åren så är börsvärdet en bråkdel av vad det var för fem år 

sedan.  

Emissionen genomförs utan aktiv hjälp av emissionsinstitut. Härigenom kan den totala 

kostnaden begränsats till ca 65 000 kr varav 20 000 är kostnader för en trycksak som skickas 

till samtliga aktieinnehavare. 

Vi ser ljust på framtiden och vi hoppas att ni också gör det. 

Ecorub AB        Åke Paulsson  vd  
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