
Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari - december 2019
JANUARI-DECEMBER

Nettoomsättning för perioden 3,5 Mkr (2,6)
Resultat efter finansnetto -7,4 (– 6,3)
Resultat per aktie -0,05 kr (-0,10)
Likvida medel vid periodens slut 1,7 Mkr (1,9)
Antalet aktier 2019 12 31var 141 931 945. Alla aktier är B-aktier.
Ecorub har under året tagit avgörande steg framåt för att bygga en produktionsanläggning för TPRR-
material och en materialutvecklingsenhet
Tre material har registrerats in på REACH/Kemikalieinspektionen

OKTOBER-DECEMBER

Nettoomsättning för perioden 0,8 Mkr (0,8)
Resultat efter finansnetto – 2,0 Mkr (-3,0)
En extra bolagsstämma i november beslutade om ett ägardirektiv som bland annat innehöll en målsättning
om att minst fördubbla omsättningen från ett år till nästa
En interim ledningsgrupp tillsattes för att avlasta VD Åke Paulsson och därmed möjliggöra fokus på
materialutveckling och skapa extra resurser för försäljning

VD-KOMMENTAR

Ecorub arbetar systematiskt och målmedvetet för att utveckla sin verksamhet.

Ett laboratorium har skapats med all nödvändig apparatur för att mäta och utveckla nya material och personal för laboratoriet har
anställts. Vårt mål att omvandla avfall till nya resurser har inneburit att vi 2019 har registrerat in tre stycken TPRR-material som
handelsvaror på REACH/Kemikalieinspektionen. Detta innebär att TPRR trots sina beståndsdelar av återvunnet material är att
betrakta som en ny produkt. EcoRub har i dag tillstånd att hantera 10 000 ton avfall i vår process att ta fram ny råvara till
tillverkningsindustrin.

Under året har arbete bedrivits för att certifiera företaget enligt ISO 9001 och 1400. En Quality Manager anställdes i februari 2019
med mångårig erfarenhet av sådant arbete. Två revisioner har skett under 2019 med endast färre anmärkningar - främst
formaliteter. I januari 2020 skedde den tredje – också den med smärre anmärkningar som nu justeras.

Ecorub:s vd har bestämt att Management Reviews skall ske kvartalsvis för att säkerställa att verkligheten stämmer överens med
planerna och att justeringar i verksamheterna sker för att säkerställa att planerna uppfylls.  Det är en sådan för Q4 2019 som nu
återstår för att erhålla ISO registreringen.  Vi arbetar för att registreringen ska kunna ske under Q1 2020.

Ecorubs vd beslutade i juni 2019 att anlita ett lokalt företag för att göra en tillväxtanalys enligt Ahrens Rapid Growth Concept. Den
kartlade företagets starka och svaga sidor.  De starka sidorna var en stark vilja för tillväxt i organisationen och att ett starkt
engagemang för TPRR genomsyrade organisationen.  Företaget har en unik produkt som ”ligger rätt i tiden” och företaget har en
lång erfarenhet av detta..

I slutet av 2018 inleddes en satsning gör att expandera försäljningen vilket inte har gett förväntade resultat. Under hösten beslutade
därför Ecorub:s vd att anlita en extern resurs för att genomlysa försäljningsorganisationen och bygga upp en säljmotor. Det är den
ursprungliga försäljningsorganisationen som ökat försäljningen med nästa en miljon och inte den organisation som rekryterades
under 2019.

Nästan 1,4 MSEK har investerats i försäljningsinsatser som inte givit resultat under perioden.

De svaga sidorna har under året analyserats och bearbetats. En av svagheterna har varit en bristande målbild. Vid den extra
bolagsstämman i november förtydligades, genom ett ägardirektiv, det övergripande målet om en stark tillväxt. Brister i den interna
organisationen har rättats till med hjälp av ISO-arbetet. Brister i försäljningen åtgärdas genom arbetet med skapande av en
säljmotor inriktad på en kraftfull volymökning av  TPRR. Vidare var Ecorub för beroende av vd och det har åtgärdats genom att
rekrytera en vice VD och skapandet av en ledningsgrupp. 350 TSEK har lagts ned på utredningen och skapandet av en förstärkt
ledningsfunktion.

Försäljningen av arbetsplatsmattor (Arbergo) ökade med 21 % under 2019 och produkter av TPRR-material ökade med 7 %.
Profarma-sortimentet minskade med 7 %.

Avgörande steg har tagits under året för att göra EcoRub till ett ledande företag inom Circular
Economy för att omvandla polymera material som klassas som en ”avfall” till högkvalitativa
produkter för en hållbarare värld.
Ecorubs affärsidé är att leda utvecklingen och skapa värde i omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika material. Den nya råvaran -

TPRR® - ger vitala förbättringar i prestanda på flertal områden vilket ger våra kunder ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär
ekonomi.

När vi kan tillverka TPRR®– produkter i ett skift motsvarar det lite över 1 000 ton per år. Det motsvarar en minskad konsumtion av
2 500 ton råolja och 2 700 ton koldioxid motsvarande 530 svenskars koldioxid emissioner (Källa: ekonomifakta 20190705 ).

Det utvecklingsarbetet som skett i Rumänien för att göra geomembraner som kanalinfodringar har resulterat i att det rumänska bolaget har blivit
uppköpt och de nya ägarna prioriterar annan verksamhet. Ambitionen är att försöka hitta andra lösningar för detta projekt, men inget finns i nuläget
att rapportera.

Utvecklingsarbetet i Italien har utvecklats till ett påbörjat samarbete med det italienska klustret Ecopneus (www.ecopneus.it) med 85 Italienska
storföretag som delägare.



Utvecklingen för den finansiella verksamheten
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.

I slutet av maj genomfördes en emission via teckningsoptioner och via en riktad emission till Patrik Nordenhet, vilka tillsamman inbringade 6,1
MSEK.

November 2019 beslutade styrelsen att:

För att kunna genomföra det uppdrag bolaget fått som ägardirektiv behöver bolaget rekvirera en tranch från EHGOSF

För att uppfylla ägardirektiven (se tidigare pm av 2019-11-18) behöver bolaget stötta sin likviditet inför kommande satsningar. Ecorub
har idag beslutat att nyttja en tranch på 2,5 , från European High Growth Opportunities Securitization Fund. Ett tilläggsavtal till det
ursprungliga avtalet har gjorts så att försäljning av de aktier som uppstår i samband med konverteringar inte ska pressa ned kursen. Ett
sådant upplägg genomfördes de sista månaderna, som finansiären sålde ut sina aktier och Ecorub kunde under den perioden inte se att
försäljningarna var kurssänkande.

Avtalet går ut på att EGHGOSF endast får stå för en viss andel av omsättningen per dag.
 

Ecorub kommer att behöva ytterligare kapital under året för att svara mot de ägardirektiv vi fått av den extra bolagsstämman i novemver 2019.
 

Marknadsutvecklingen
I slutet av januari 2019 erhöll EcoRub miljötillstånd från Bygg- och miljönämnden i Skellefteå kommun för att hantera upp till 10 000
ton avfall per år.

Februari  2019 beslutar Ecorub att investera i verktyg och maskiner för ca 0,5 MSEK för att marknadsföra TPRR® materialens unika
egenskaper, utan att vidare avslöja externa sekretesstämplade 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.

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. Dock får vi 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!”

April 2019 Ecorub är nu engagerade i fyra olika utvecklingsprojekt tillsammans med forskningsinstitutioner och universitet. Det som kommit längst är
3D printningsprojektet där deltagarna är Sveaskog, BLB Industries, Ecorub, Nefab, samt RISE. Projektet går ut på att i första hand skapa
biobaserade och 3D-printade specialemballage. Materialet baseras på att ersätta delar av plasten med grot (dvs grenar och toppar) vilket förväntas
ge material som både är billigare och har bättre egenskaper. Det rör sig om en ny typ av 3D-printar som kan skriva ut stora produkter snabbt.
Emballagen ska säkra transporten av känsligt gods och kunna skapa komplicerade former i ett stycke snabbt.

Maj 2019 erhåller Ecorub ett uppdrag från Svenska Däckåtervinning att utveckla och tillverka kulskydd för dragkrokar som ska användas som
demonstrationsobjekt för vad f.d. bildäck kan användas till:

- Vi skulle behöva mer än fyra jordklot om alla på jorden skulle nyttja resurser som vi gör i Sverige.  En del av lösningen på denna
ohållbara ekvation är att förlänga livslängden på redan uttagna material. Bildäck till exempel. Ett personbilsdäck rullar ca 4,5 år innan
det blir utslitet. För att inte ta ut mer resurser än jordklotet klarar av så behöver de uttjänta däcken fortsätta göra nytta i samhället i
ytterligare ca 15 år. Tekniken finns redan, likaså nya användningsområden och efterfrågan ökar i takt med ett allt större
miljömedvetande.

- Vårt samarbete med Ecorub är ett första steg i rätt riktning, och vår ambition är att ta fler. Säger Fredrik Ardefors VD för Svensk
Däckåtervinning AB

Juni 2019 levereras den första formsprutade detaljen till en extern kund, Exxentric AB.

Juli 2019. Ecorub kunde redovisa att försäljningen andra kvartalet hade ökat med 51 % jämfört med samma kvartal året innan. Försäljning första
halvåret hade ökat med 14 % jämfört med samma period året före.

Oktober 2019.  Ecorub redovisade att försäljningen till och med tredje kvartalet hade ökat med 49 % jämfört med samma period året före. 
Varumärket Arbergo hade ökat sin försäljning med 60 %.

December 2019 Ecorub levererar den första testleveransen till Återvinningslösningar i Norr AB i form av papperskorgar till hotell (www.sortify.se).
Det resulterade i en följorder i januari 2020 på över 5 000 enheter.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material –
ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan
återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form
av gummiduk, mattor och skivor.

EcoRub AB arbetar med varumärken som TPRR® (formsprutningsråvara baserade på återvunna polymerer), Arbergo®
(arbetsplatsmattor), EcoElast ® (gummiduk), Holmsund Golv® (vilande), och Profarma® (huvudsakligen foderringar till
hästägare).

Årsredogörelse i sammandrag:



 2019 10 01 -
2019 12 31

2018 10 01 -
2018 12 31

2019 01 01 –
2019 12 31

2018 01 01 –
2018 12 31

Omsättning under
perioden: 761 453 752 854 3 535 362 2 597 452

Resultat efter finansiella
poster -2 006 683 -3 001 778 -7 445 610 -6 370 126

Kassa och bank 1 743 284 1 882 814 1 743 284 1 882 814
Resultat per aktie -0,01 -0,10 -0,05 -0,10

 

 

 

 

 

 

Väsentlig information efter kvartalsbokslutet.

Faktureringen januari 2020 (225 TSEK) var i paritet med faktureringen 2019 (220 TSEK).

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är
principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Kvartalsredogörelse för Ecorub AB (publ) januari - mars 2020
ska lämnas 15 maj 2020

Årsstämma planeras hållas kl 10.00 2020 06 15 i Hökmark i bolagets lokaler och reviderad årsredovisning kommer att finnas på bolagets hemsida
senast  2020 05 15.

Styrelsen förslag till stämman är att aktieutdelning inte sker.

Denna information är insiderinformation som EcoRub AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20200214

Åke Paulsson                                                                  Susanne Stenmark

VD                                                                                  Vice VD

ake.paulsson@ecorub.se                                               susanne.stenmark@ecorub.se

tel:  070 66 34 174                                                         tel 070 399 71 07

 

EcoRub AB (publ) 556438-0284

Resultaträkning Jan-dec 2019 Jan-dec 2018 Okt – dec 2019 Okt – dec 2018  
      
Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning 3 535 362 2 597 452 761 453 752 845  
Aktiverade utgifter      
Övrig intäkt      
Summa Intäkter 3 535 362 2 597 452 761 453 752 845  
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror -601 948 - 1 401 211 152 676 -861 505  
Övriga externa
kostnader -2 953 652 -2 457 473 -881 834 -658 492

 
 

Personalkostnader -5 793 336 -3 877 131 -1 567 190 -1 829 21  
Avskrivningar -1 113 601 -670 836 -319 340 -196 969  
Summa rörelsens
kostnader -10 462 537 -8 406 651 -2 615 689 -1 120 123  

      
Rörelseresultat -6 927 175 -5 809 199 -1 854 235 -2 793 373  
Ränteintäkter 124 -  -  
Räntekostnader /
Spotlight / Euroclear -518 559 -560 927 -152 448 -208 405  

Resultat efter
finansiella poster -7 445 610 -6 370 126 -2 006 683 -3 001 778

 
 

Skatt på årets resultat 0  0  
 
 

Resultat -7 445 610 -6 370 126 -2 006 683 -3 001 778  

 

 

Balansräkning 2019-12-31 2018-12-31
 
 

    

Anläggningstillgångar    

Immateriella
anläggningstillgångar    



Balansräkning 2019-12-31 2018-12-31  
    
Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Aktiekapital 3 548 222 1 654 887  

Bundna reserver    

Summa 3 548 222 1 654 887  

    

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst/förlust -27 442 234 -21 072 108  

Överkursfond 38 031 670 31 668 417  

Årets resultat -7 445 610 -6 370 126  

Summa eget kapital 6 692 048 5 881 072  

    

 

Långfristiga skulder    

Obeskattade reserver  0  
Skulder kreditinstitutioner  0  
Avsättningar  0  
Summa långfristiga skulder  0  

    

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 611 913 564 788  
Lån från delägare 5 527 437 5 500 000  
Skuld skattemyndighet -31 969 298 150  
Skuld EU 869 630 869 630  
Övriga kortfristiga skulder  3 275  
Upplupna kostnader  3 199  
Summa kortfristiga skulder 6 977 011 7 239 042  
    

Summa skulder & eget kapital 13 669 059 13 120 114  

Goodwill 364 980 554 636  

Inventarier / maskiner 4 073 074 3 034 802  

Fastighet 4 257 441 4 413 536  

Övriga långfristiga fodringar 5 000 5 000  

Summa anläggningstillgångar 8 700 495 8 007 974  

    

Omsättningstillgångar    

Varulager 2 486 973 1 836 580  

Kundfordringar 342 757 255 026  

Övr. kortfristiga fodringar 38 037 6 700  

Förutbetalda kostnader 357 514 1 131 020  

Kassa & bank 1 743 284 1 882 814  

    

Summa omsättningstillgångar 4 968 564 5 112 140  

    

Summa tillgångar 13 669 059 13 120 114  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys Jan-dec 2019 Jan-dec 2018  
    
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat efter finansiella poster -7 445 610 -6 370 129  
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
inklusive effekter av fusioner 1 120 165 726 391  

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -6 322 170 - 5 643 738  

    
Ökning/minskning varulager -650 393 -350 839  
Ökning/minskning fodringar 654 438 1 549 348  

Ökning/minskning kortfristiga skulder -289 468 -490 480  

    
Investeringsverksamheten    

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -19 385 -614 510  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 793 301 -7 205 449  

Förvärv av dotterbolag 0 0  

Ökning/minskning av övriga finansiella
anläggningstillgångar 0 0  

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 812 687 -7 819 959  

    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission/ ändring av aktiekapital 8 256 587 9 434 657  
Upptagna lån 524 162 5 000 000  



Summa skulder & eget kapital 13 669 059 13 120 114  Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder -500 000 -1 510 274  

    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 280 749 12 924 383  

    
Årets kassaflöde -139 531 1 149 675  

Likvida medel vid årets början 1 882 814 733 139  

Likvida medel vid årets slut 1 743 284 1 882 814  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoRub AB (publ):

Ecorubs affärside är att leda utvecklingen och skapa värde i omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika
material. Den nya råvaran - TPRR - ger vitala förbättringar i prestanda på flertal områden vilket ger våra kunder
ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär ekonomi.


