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EcoRub kommersialiserar TPRR®
Thermo plastic recycled rubber

Med TPRR® ersätter EcoRubs kunder ett jungfruligt insatsmaterial med ett återvunnet material
TPRR produceras i pelletsform och kan direkt användas för tillverkning av applikationer
genom form-och strängsprutning. EcoRub arbetar under missionen att ersätta jungfruliga
termoplastiska elaster med ett till mer än 90% återvunnet material. Det gör TPRR till material
med en av de högsta återvinningsgraderna på marknaden.
TPRR finns i ett flertal utföranden, allt från styvt och slagtåligt till segt och elastiskt.
Tillsammans med vår utvecklingsavdelning finns också möjligheten att kundanpassa och
skräddarsy TPRR-material.
Genom att använda TPRR i sina produkter ser EcoRubs kunder till att återvunnet material åter
kommer till användning och bidrar därmed till att minska behovet av jungfruliga resurser. I de
olika materialrecepten används återvunna polymerer från både konsumentförpackningar,
bildäck och processpill, resurser som annars hade riskerats att gå förlorade.
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SAMMANDRAG
•
•
•

Ser en viss återhämtning efter sista delen av Q1 och Q2
Resultatförbättrande åtgärder börjar att ge resultat
Efterfrågan på återvunna material förväntas öka kraftigt

Januari- September 2020
•
•
•
•

•

Q3 juli-sep 2020

Nettoomsättning för perioden 1944
TSEK (2202 TSEK)
Resultat efter finansnetto -5 380
TSEK (-5 440 TSEK)
Resultat per aktie -0,034 kr (-0,038)
Antalet aktier 2020-09-30
var 160 278 485. Alla aktier är Baktier.
Likvida medel vid periodens slut
557 TSEK (348 TSEK)

•
•
•

Nettoomsättning för perioden 398
TSEK (684 TSEK)
Resultat efter finansnetto -841
TSEK (-1 473 TSEK)
Resultat per aktie -0,005 kr (-0,01)

•

Q2 april-juni 2020
•
•
•
•

Q1 januari-mars 2020

Nettoomsättning för perioden 682
TSEK (1 075 TSEK)
Resultat efter finansnetto -2 283
TSEK (-1 948 TSEK)
Resultat per aktie -0,01 kr (-0,01)
Antalet aktier var 2020-06-30 var
158 740 024. Alla aktier är Baktier.
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•
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Nettoomsättning för perioden 613
TSEK (536 TSEK)
Resultat efter finansnetto -2 337
TSEK (– 2 017 TSEK)
Resultat per aktie -0,02 kr (-0,02)
Likvida medel vid periodens slut 27
TSEK (13 TSEK)
Antalet aktier 2020-03-31
var 150 154 166. Alla aktier är Baktier.
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Aktuellt
EcoRub arbetar efter utifrån två grunder
- Ersätta – där kundernas materialkrav direkt kan bytas på något av de i dag
standardiserade TPRR-materialen. Kunden byter därmed ut sitt i dag jungfruliga
material till ett TPRR-material baserat på återvunna material. Kunden kan sedan
omgående starta sin produktion av slutprodukt då TPRR direkt ersätter det tidigare
använda materialet oavsett produktionsmetod.
- Utveckla – kunden har ett specifikt materialkrav som leder till behov av
materialutveckling. Tillsammans med EcoRub tar kunden fram en materialspec och
materialutvecklingen sker under ledning av EcoRubs utvecklingsavdelning.
Materialutvecklingen leder då fram till ett nytt TPRR-material redo att ersätta det
tidigare jungfruliga materialet.
Nytillkomna prioriterade projekt under Q3
EcoRub arbetar i dag tillsammans med ett företag verksamma inom förpackningslösningar.
Målet är att ersätta materialet i en eller flera av företagets produkter med TPRR. Projektet
befinner sig nu i steg tre där materialkrav evalueras.
Tillsammans med ett företag bedrivs ett projekt beträffande en helhetslösning där EcoRub
hjälper kunden hela vägen fram till en ny produkt. Detta projekt täcker materialanpassning,
konstruktionslösning och framtagande av formsprutningsverktyg för sluttillverkning av
produkten.
Pågående projekt
Det har tidigare kommunicerats att EcoRub varit inblandade i projekt gällande framtagande av
material till större sopkärl. EcoRub har under senare delen av hösten lämna tre olika
materialblandningar i detta projekt för utvärdering och formsprutningstest.
Till Ecophneus i Italien har formsprutade produktprover skickats för att visa på spannet i
egenskaper hos de olika TPRR-materialen. Dessa prover kommer att ställas mot materialkrav i
befintliga och nya Italienbaserade projekt.
EcoRub fortsätter att kontinuerligt leverera formsprutna detaljer av TPRR till Exxentric och
deras gymutrustningar. Exxentric använder sig även av produkten Safety-Grip.
Materialutvecklingsprojekt
EcoRub arbetar ständigt med att ta fram fler karaktärer på TPRR-materialen. Baserat på
kundbehov och förfrågningar ligger just nu två utvecklingsmaterial med främsta prioritet. Det
ena materialet är ett väldigt hårt och slagtåligt material och det andra är ett mjukt och segt
material. Spannet mellan dessa material visar på EcoRubs kompetens att ta fram ett varierande
utbud av materialegenskaper – alla bestående av minst 90% återvunnet material.
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EcoRub har tillsammans med ett byggföretag arbetat fram en prototyp till syllist som nu är
levererad. Parallellt med detta sker utveckling av tätande och dämpande materialegenskaper för
att hitta fler ingångar i byggsektorn där behovet av dessa egenskaper återfinns på många olika
områden. Byggindustrin har högt uppsatta klimatmål och saknar i dag cirkulära alternativ för i
stort sett alla produkter, möjligheterna för TPRR är därmed enorma.

Sorteringskärl för hotellrum gjorda i TPRR® 301-98

VD-KOMMENTAR
•
•

•

•
•
•
•

EcoRub har under det tredje kvartalet fortsatt TPRRs kommersialiseringsresa.
De förändringar som är gjorda i organisationen har varit lyckosamma och det strategiska
klarläggningsarbete som har gjorts har bidragit till att bygga upp en tydlig
navigeringsrutt.
EcoRub har under året börjat att förvandlas från ett innovationslett till ett kundbaserat
företag som aktivt agerar efter marknadens behov.
Att kommersialisera en innovation är tidskrävande och för att vara framgångsrik krävs
mycket arbete tillsammans med kunder.
Detta har lett till att en omfattande utbyggnad kring den databank som knyts till vart och
ett av TPRR-material har inletts.
EcoRubs kommunikation har vässats och blivit tydligare både i budskap och till
kundsegmentering.
Vilket tydligt märks i våra kunddiskussioner och kontraktförslag som vi idag arbetar
med. Det märks speciellt i diskussionen med nya potentiella kunder, de träffar rätt och
kommer att minska ledtiden i nya affärer.
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Utveckling och framtid
Inom EcoRub samsas i dag tre varumärken
TPRR® (Termoplastic recycled rubber)
EcoRubs huvudsakliga strategi är att fortsätta att utveckla och producera TPRR-material. TPRR
med sina olika egenskaper ger kunden en hållbar möjlighet att välja ett återvunnet material, i
stället för att basera sin produktion på ny jungfrulig råvara. De långsiktiga tillväxtmål som har
satts upp bygger på en kraftigt ökad försäljning av TPRR.
Med tydlig ambition om att fortsätta vara ledande inom kunskapen att blanda återvunnen plast
och gummit till nya material har organisationen under Q3 förstärkts med en ny Chef för
Materialutveckling. Mattias Karlsson kommer närmast från avslutade PHD-studier i polymera
material med inriktning mot kompositer. Detta ger EcoRub en god forskningsbaserad grund att
fortsätta bygga innovationen TPRR® mot en omfattande kommersialisering.
Världen har enats om att vi måste gå mot en cirkulär ekonomi för att klara av kommande
resursbehov utan att tära på jordens resurser. Det betyder att vi i väsentligt högre grad behöver
ta hand om de resurser som vi redan har. TPRR består till allra största grad av återvunna
material, vilket innebär att köparen hjälper till att få resurser som ansetts förbrukade i omlopp
igen. I takt med att miljömålen ytterligare höjs spår EcoRub att efterfrågan på återvunna
material och därigenom även på TPRR kommer att öka väsentligt.
Arbergo®
Handgjorda ergonomiska arbetsplatsmattor med en kärna av EPDM vilket garanterar mattans
funktion över en längre tid. Genom Arbergo erbjuds kunderna en måttanpassad arbetsplatsmatta
direkt anpassad för den egna verksamheten. Arbergo levererar en premiumprodukt och skall
framöver växa av egen kraft. Förutom arbetsplatsmattor kan Arbergo även leverera material till
skjutbanor vilket är en nisch som Arbergo just nu konceptualiserar.
Profarma®
Tillverkar utfodringslösningar för främst häst. Genom att använda en foderring från Profarma
minskar risken för foderspill. Profarmas foderring är tillverkad av en slag- och köldtålig plast
och skaderisken för djuren är i det närmaste obefintlig. Profarmas foderring har en funktion
som håller över tid och här ses en ökad försäljning efter en tydligare marknadsföring.

Försäljning och omvärldsutveckling
De första månaderna av året fick en mycket stark inledning. Orderingången för januari och
februari hamnade på 75% över föregående års volymer. I spåren av covid-pandemin kom
orderingången i mars att minska drastiskt, för att sedan återhämta sig något till lägre nivåer.
Verksamhetens tre olika varumärken har försäljningsmässigt haft en svag utveckling under den
Covid-19 påverkade perioden.
TPRR; har för årets sex första månader en ökad försäljning om 8%. Ökningen kommer både
från försäljning av TPRR-pellets och från, Safety-grip, en halkskyddsprodukt framtagen genom
TPRR-teknik.
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Arbergo; försäljningen av Arbergo-arbetsplatsmattor minskade rejält under sista delen av Q1
och in i Q2 året (ner 50%) här har setts tydliga indikationer på att inköp i denna kategori
bromsas och förläggs med inköpsstopp kopplat till Covid-19 relaterad osäkerhet i ekonomin.
Bland annat har flera upphandlingar skjutits på framtiden. Arbergos produkter ligger inom
ergonomi och arbetsmiljö och spås möjlighet till ett uppdämt behov framöver. I Q3 ses en
återhämtning även om orderingången är volatil, försäljningen är ned – 6% YTD Q3.
Profarma; har haft en positiv försäljningsutveckling hittills i år med en ökad omsättning om
13%.
Resultat- och finansiell utveckling.
För att stävja den negativa resultatutvecklingen har kostnadsreducerande åtgärder vidtagits och
en viss effekt av kan ses i Q3. EcoRub fortsätter att investera i en effektiv produktionslinje för
TPRR med vetskapen om att det tar tid och resurser att kommersialisera och produktifera en
idé.
Under året har EcoRub beviljats investeringsstöd genom Region Västerbotten för en
torkningslinje samt att stöd finns beviljat för en kommande automatisering av invägning och
materialblandning. Idén om att göra nya material av återvunnen plast och gummi ligger helt rätt
i tiden och har enormt stor potential.
Det senaste året har stora steg tagits genom att standardisera och REACH-registrera 5 olika
TPRR-material. Detta innebär att EcoRub har tagit avfall (plast och gummi) och gjort det till
nya produkter.
Värdering av företagets tillgångar
Styrelsen och ledningen för EcoRub har under 2020 gjort en översyn av företagets tillgångar
och dess värderingen. Denna översyn har lett till en omvärdering på några punkter samt att en
del för verksamheten ej kritiska tillgångar kan komma att stå inför beslutet att utrangeras.
I föregående halvårsrapport meddelade styrelsen att det efter en genomgång av företagets
fastigheter beslutats att värdera om industrifastigheten i Hökmark. Fastigheten har löpande
anpassats för en bredare industriell verksamhet än den ursprungliga. Det ses även en ökad
efterfrågan och stigande priser på industrifastigheter inom Skellefteå Kommun. Styrelsen finner
det därför väl motiverat att värdera upp fastigheten till att ligga i nivå med taxeringsvärdet.
Fastigheten värderades upp med 1 197 000 SEK.
EcoRub är ett innovationsföretag där TPRR skall tas från innovationsstadie till
kommersialisering. För EcoRub innebär det att företaget både historiskt och i nuläget har lagt
och lägger ned stora kostnader för utveckling. De nedlagda kostnaderna tynger i dag företagets
resultat men förväntas i framtiden innebära stora ekonomiska fördelar. Med bedömning
grundad på TPRRs framtida potential har därmed styrelsen fattat beslut att med start jan 2020
börja aktivera utvecklingskostnader. Detta innebär att utvecklingsdelen läggs på tillgångssidan
och på ett tydligare sätt kommer att lägga till TPRR till företagets värdering. För Q3 innebär
detta att samtliga isolerade utvecklingskostnader från jan-september läggs till resultaträkning
och balansräkning per den sista september.
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Kapitalhändelser
För att säkerställa framtida behov av likviditet bemyndigades styrelsen den 24:e juni av
bolagsstämman att vid, ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission,
konvertibler eller teckningsoptioner till ett belopp om högst 10 MSEK. Vid den extra
bolagsstämma som hölls den 16 oktober utökades detta bemyndigande till högst 25 MSEK. I
dag nyttjar företaget tidigare utställda lånefaciliteter.
Den tranch från European high growth oppotunities Securitization Fund som rekvirerades i
slutet av november 2019 har konverterats löpande under perioden. I början av augusti
konverterades de sista två notesen och detta innebär nu att samtliga aktier från tranchen är
konverterade. Antalet aktier har därmed under Q1-Q3 ökat med 15 013 207 B-aktier.
Aktiekapitalet har ökat med 345 246 SEK. Den 30 september fanns det 160 278 485 aktier,
samtliga är B-aktier.
Med bakgrund av det rådande läget i omvärlden där corona-krisen har skapat en konjunktur
osäkerhet, arbetar EcoRubs styrelse proaktivt med frågor bland annat kopplade till likviditet
och påverkan på balansräkningen.
Väsentliga händelser efter perioden för delårsrapporten
Den 16e oktober hölls en extra bolagsstämma i EcoRub, vid denna stämma beslutades att
• Att antal aktier skall vara lägst 160.278.485 st och högst 641.113.940 st och
aktiekapitalet vara lägst 4.006.798 kr och högst 16.027.192 kr
• Att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under
tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av konvertibla
skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Antalet konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, som
berättigar till nyteckning av B-aktier i bolaget, som emitteras med stöd av
bemyndigandet får högst motsvara 25 miljoner SEK
Efter den extra bolagsstämman har en ny bolagsordning registrerats.
Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med ÅRL 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 2020 kommer att lämnas 19:e februari 2021
Susanne Stenmark
CEO
susanne.stenmark@ecorub.se
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Jul-Sep
2020

Jul-Sep
2019

Jan-Sep
2020

Jan-Sep
2019

Helår
2019

397 524
1 034 981

683 931
478 516

1 944 311
888 593

2 202 155
571 754

2 863 309
672 053

1 432 505

1 162 447

2 832 904

2 773 909

3 535 362

-99 381

-296 630

-386 079

-754 624

-601 948

-609 343
-1 268 898
-281 755

-512 409
-1 452 274
-285 335

-2 587 200

-2 071 818 -2 953 652

-4 121 808
-832 649

-4 226 146 -5 869 809
-794 261 -1 113 601

-2 259 376

-2 546 648

-7 927 735

-7 846 848

Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader

-826 871
450
-15 432

-1 384 201
46
-89 217

-5 094 831
853
-286 559

-5 072 939 -7 003 648
124
-366 112
-518 435

Resultat efter
finansiella poster

-841 853

-1 473 372

-5 380 537

-5 438 927 -7 522 083

0
-841 853

0
-1 473 372

0
-5 380 537

0
0
-5 438 927 -7 522 083

Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övrig intäkt
Summa Intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror
Övriga externa
kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens
kostnader

Skatt på årets resultat
Resultat
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-10 539
010

Balansräkning

2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

1 153 667

383 643

306 258

220 988

411 644

363 980

Inventarier / maskiner

3 642 140

3 430 875

3 766 816

Fastighet

5 277 213

4 299 405

4 257 441

6 000

6 000

6 000

10 300 009

8 531 567

8 700 495

3 089 003

2 212 442

2 486 973

Kundfordringar

327 026

477 563

377 844

Övr. kortfristiga
fodringar

460 672

173 478

318 699

29 421

208 206

59 989

556 888

347 834

1 743 284

4 463 010

3 419 524

4 986 789

14 763 019

11 951 091

13 687 284

Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Goodwill

Övriga långfristiga
fodringar
Summa
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

Förutbetalda kostnader
Kassa & bank
Summa
omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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Balansräkning

2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

Aktiekapital

-4 006 798

-3 548 222

-3 631 552

Aktieägartillskott

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

Uppskrivningsfond
Fond för
utvecklingskostnader

-1 197 000

Bundna reserver

-7 165 036

-4 548 222

-4 631 552

36 920 931

28 442 233

28 442 233

-37 490 893
5 380 537

-35 561 597
5 438 927

-37 948 340
7 522 083

-2 354 461

-6 228 659

-6 615 576

-11 000 000

-4 527 696

-5 500 000

-11 000 000

-4 527 696

-5 500 000

-517 274
-31 849

-351 004
12 150

-611 913
-68 301

10 195

13 748

-21 865

-869 630

-869 630

-869 629

-1 408 558

-1 194 736

-1 571 708

-14 763 019

-11 951 091

-13 687 284

Eget kapital och
skulder
Eget kapital

-961 238

Summa
Fritt eget kapital
Balanserad vinst/förlust
Överkursfond
Periodens resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Avsättningar
Summa långfristiga
skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld skattemyndighet
Övriga kortfristiga
skulder
Upplupna kostnader
och förbetalda intäkter
Summa kortfristiga
skulder
Summa skulder &
eget kapital
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