
 Kvartalsredogörelse för EcoRub AB (publ) Januari - September
2018
JANUARI-SEPTEMBER

Nettoomsättning för perioden 1,8 Mkr (2,7)
Resultat efter finansnetto – 3,7 Mkr (– 1,0
Resultat per aktie -0,06 kr (-0,02)
Likvida medel vid periodens slut 0,015 Mkr (0,62)
Ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund om 20 MSEK har slutits
En första utbetalning från European High Growth Opportunities Securitization Fund har skett efter periodens slut på 5 MSEK
Gratis teckningsoptioner kommer att utges till bolagets delägare. En teckningsoption per aktie vid avräkningsdatum 20181127 till kursen
0,28 SEK per aktie. Teckningsoptionerna löstes in till aktier senast 2018 12 14.
Antalet aktier 2018 09 30 var 59 067 843 st.   Alla aktier är B-aktier.  Idag (2018117) är antalet 66 195 623 st

JULI-SEPTEMBER

Nettoomsättning för perioden 0,45 Mkr (0,67)
Resultat efter finansnetto -1,2 Mkr (-0,7)

VD-KOMMENTAR

Under de tre kvartalen har vi inte haft några enstaka stora leveranser som dragit iväg med försäljningsresultatet som under 2017, utan det har
varit ”business as usual”. Under 2017 fick vi en enstaka mycket stor order på 990’ för mattor till en inomhusskyttebana. Om vi tar bort den för
att få ett jämförbart scenario för 2017 och 2018 ökade försäljningen av mattor under varumärket Arbergo® med 9 %. Försäljningen av
produkter för hästmarknaden under varumärket Profarma® ökade med 16 %. Försäljningen av gummiduk under varumärket EcoElast® stod
stilla. Den sammanlagda försäljningsökningen med det räknesättet blev 5 %.

Under tredje kvartalet har vi fått vår Pelleteringsutrustning levererad – i mitten av september. Under samma period har vi anställt en teknisk
chef som har ansvaret för installeringen av maskinparken. Den var driftklar i mitten av november.

Under tredje kvartalet har vår säljare för arbetsplatsmattor (som är pensionär) dragit ned sin arbetstid till hälften och under november har två
nya säljare för arbetsplatsmattor anställts. 

Verksamhet

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR®- ThermoPlastic Recycled Rubber- som är patenterad. Bolaget blandar
blanda termoplaster, gummipulver och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm 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 Arbergo® (arbetsplatsmattor), EcoElast  ® (gummiduk), Holmsund Golv®, (vilande verksamhet) och
Profarma® (huvudsakligen foderringar till hästägare).

Delårsredogörelse i sammandrag:

20180701 -20180930 20170701-20170930 2018 01 01 – 2018 09 30 2017 01 01 - 2017 09 30
Omsättning under perioden: 450 568 667 756 1 844 597 2 753 518
Resultat efter finansiella poster -1 198 451 -752 926 -3 683 630 -1 030 227
Kassa och bank 15 567 617 240 15 567 617 240
Resultat per aktie -0,02 -0,2 0,06 -0,1

Väsentlig information efter kvartalsbokslutet.

Bracknor Fund Ltd som har betalat ut två trancher har nu omvandlat alla konvertibler till aktier.

Ett avtal med en ny finansiell aktör har undertecknats - European High Growth Opportunities Securitization Fund. Den första tranchen på 5 M
SEK har betalts ut och konvertering av två notes till aktier har begärts.

En extra bolagsstämma 20181109 har hållits där beslut togs om att ge styrelsen ett utökat bemyndigande på 45 M SEK för att besluta om
emissioner av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta för att bland
annat möjliggöra att vederlagsfria teckningsoptioner kan utges till samtliga aktieägare.

Samma dag tog styrelsen beslut om att utge vederlagsfria teckningsoptioner med avstämningsdag den 27 november. Teckningsoptionerna ger
rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kurs 0,28 SEK per B-aktie under perioden 29 november till 14 december.

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) har registrerat varumärket TPRR® för EcoRub. Varumärkesskyddet gäller
bokstavskombinationen TPRR®, som står för ThermoPlastic Recycled Rubber. TPRR® är det begrepp EcoRub använder för att förklara att
EcoRubs återvunna material består av återvunnet bildäcksgummi och plast.

Redovisningsprinciper



Denna delårsrapport 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.

Bokslutskommuniké för EcoRub AB (publ) januari - december 2017 ska lämnas 15 februari 2019

Hökmark 2017 11 16

Åke Paulsson

VD

ake.paulsson@ecorub.se     tel: 070 6634174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget 
blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm 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.


