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SAMMANDRAG Q2 2022
• Ökad omsättning på ca 38 % mot halvåret 2021.

• Order från Kraftmark AB på 4 mkr gällande gymgolv av återvunna bildäck.

• Scania lägger order på specialdesignade mattor för 241tkr

• NEFAB väljer EcoRubs material för unika transportlösningar med ett ordervärde på 500 000 kr.

SIFFROR I KORTFORM

              

Nettoomsättning för perioden                  

Resultat efter finansiella poster          

Antalet aktier       

Antal aktier under registrering

Resultat per aktie          

Likvida medel vid periodens slut                 

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsrapport 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. 

Kommande Q3 rapport publiceras 25 november 2022.

Jan-Jun 2022

1 763 486

- 5 371 759

296 349 567

-0,02 kr

9 115 459

Jan-Jun 2021

 1 275 676

- 3 465 840

 187 525 927

54 881 356

-0,02 kr

7 219 806

Apr-Jun 2022

718 012

- 3 559 423

296 349 567

-0,01 kr

9 115 459

Apr-Jun 2021

327 847

- 1 842 121

187 525 927

54 881 356

-0,02 kr

7 219 806



VD-kommentar till perioden
EcoRub är Europas ledande greentech företag inom vårt segment. Vi har en bred materialportfölj som täcker allt 
från avancerade spjutspetsmaterial till enklare basmaterial som möjliggör 100% cirkularitet. Tillsammans med våra 
kunder tar vi fram skräddarsydda material som möter deras behov och krav. Marknadens respons på våra återvunna, 
avancerade material samt vårt koncept för kundcirkularitet® är mycket god. Vi bygger upp och anpassar våra affärs-
områden till en helhetslösning för den enorma marknaden inom återvunnen plast och gummi.

Nu med en orderstock på över 5 miljoner kronor redan under första halvåret, ser vi resultatet av våra marknadsfö-
ringsaktiviteter under de första sex månaderna. Samt att vi har många förfrågningar ute på både TPRR® och Gjutna 
produkter, dessa två segment kommer växa enormt. 

Försäljningen inom 3D-printing har nu kommit i gång och vi har levererat både material och printade produkter. 
Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra produkter för att till exempel ta fram nya färger och olika material för 
kundernas olika ändamål.

Tack vare vår nya maskin från Salvadori har vi fått en order från Kraftmark på 4 miljoner kr som avser gymmattor. 
Gymmattorna är bara ett exempel på vad vi kan tillverka inom gjutna produkter och marknaden spås växa med 
400 miljoner kronor per år de kommande 6 åren.

NEFAB är ett stort bolag inom förpackningsindustrin med en omsättning över 360 Mkr. Tillsammans med EcoRub 
har ett cirkulärt material tagits fram till en av deras produkter. Detta resulterade i att NEFAB under Q2 la sin första 
order på TPRR® till ett värde av 500 000kr.

Tack vare samarbetet med Kuusakoski säkrar vi inkommande materialflöden på återvunna material och en bra logis-
tikhantering. Detta gäller både gummi och plastflöden och säkrar inte bara upp våra flöden i Sverige utan även 
i andra länder. Nu kan vi säkra vår kommande expansion av gjutna produkter och TPRR® i Europa. 
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Nettoomsättningen under första halvåret 2022 ökade med 38 % mot samma period 2021 och vår orderstock uppgår 
till ca 5 miljoner kronor vid utgången av Q2. Vi har märkt av en ökad aktivitet hos våra kunder i takt med att corona-
pandemin alltmer har släppt sitt grepp. För Arbergo har omsättningen ökat med 94 % under Q2. Under året har ett par 
stora affärer skett vilket bidragit till ökningen. Det är exempelvis beställningar från SAAB och Scania.

På kostnadssidan så märker vi av allmänt högre inköpspriser samt förseningar till följd av kriget i Ukraina, detta 
gäller främst varor och material. Lyckligtvis har vi å andra sidan märkt av ett lägre elpris då kostnaderna för el har 
sjunkit med 23 % jämfört med första halvåret 2021. Vi har låst vårt pris i 2 år och då vår fabrik ligger inom elområde 
SE1 så förväntar vi oss inte någon drastisk ökning av elpriset inom en överskådlig framtid. 

Även denna period har vi ökade kostnader för marknadsföring och annonsering jämfört med förra året vilket ligger i 
linje med vår ökade satsning på att marknadsföra våra produkter och tjänster. Som kan urskiljas i balansräkningen 
så har posten för inventarier och maskiner ökat kraftigt. Med en större maskinpark så kommer vi att ha högre av-
skrivningar, mot förra perioden så har denna post ökat med 20 %.

Under juni blev vi informerade om att Odin Target AB lämnade in en stämningsansökan till Skellefteå tingsrätt. Bara 
ett par dagar efter det så lyckades vi att nå en förlikning och avslutade tvisten genom en betalning om 450 000kr 
vilket direkt påverkar resultatet negativt.

Vi har under större delen av året arbetat med att implementera ett nytt affärssystem som kommer användas för att 
effektivisera det administrativa arbetet samt öka underlaget för vårt beslutsfattande gällande investeringar och 
inköp. I och med vår satsning på att gå från utveckling till försäljning så är detta en viktig investering för EcoRub.



Väsentliga händelser efter periodens utgång
Vår lansering av det världsunika TPRR®-materialet EcoTPEsuperTM gör oss inte bara unika utan gör även att vi som första 
bolag kan erbjuda ett TPE-material som är återvunnet i stor skala för hela Europa. EcoTPEsuperTM håller samma höga kva-
litet som nytillverkade material, vilket gör att företag inte behöver göra avkall på sin kvalitet bara för att man går över till 
återvunna material. TPE-marknaden i Europa beräknas omsätta över 200 Miljarder kronor 2027. EcoTPEsuperTM kan fylla 
gapet på marknaden som avser återvunna TPE-material.

EcoRub tecknar långsiktigt samarbetsavtal med Kuusakoski Recycling

EcoRub tecknar långsiktigt samarbetsavtal för materielleveranser av återvunna plaster och gummi med Kuusakoski 
Recycling. Kuusakoski Recycling är Finlands största bolag inom återvinning. De är en viktig partner för vårt koncept 
Kundcirkularitet®, för att långsiktigt säkra stora materialinflöden och ur ett tillväxtperspektiv. 

Kuusakoski Recycling erbjuder miljövänliga lösningar inom all slags återvinning för privatpersoner, företag, organisationer 
och offentliga verksamheter. De återställer värdet på restmaterialet genom att samla in, sortera, hantera och uppgradera 
det till en ny råvara. Företaget grundades 1914 och finns i fem länder.

Norrde AS tecknar en order på 500 000 kr
EcoRubs satsning på 3D-material fortsätter att vinna mark på marknaden även utanför Sverige. Vårt nya samarbete med 
Norrde AS ser vi på EcoRub som ett kvitto på att vi jobbar strategiskt korrekt och att våra material är ledande på markna-
den.

Norrde grundades 2021 och har sitt säte i Brønnøysund i Sør-Helgeland. Bolaget tillhandahåller konsulttjänster och totala 
leveranser till framför allt vattenbruksindustrin med fokus på landbaserad fiskodling.





Varumärkes- och produktöversikt

 

1. TPRR® (Formsprutning, Extrudering och Kalandrering)

EcoRub lanserar EcoTPEsuperTM som är ett unikt cirkulärt alternativ till nytillverkade termoplastiska elastomerer (TPE). 
Den globala marknaden för TPE-material förväntas utgöra över 200 miljarder kronor år 2027. 1
De viktigaste områdena för TPE-material är bilindustrin, byggindustrin, industriprodukter, skor och sportredskap samt 
konsumentprodukter. Bilindustrin utgör det största användningsområdet på 36 %. Möjliga applikationer är många och 
innefattar allt från bilmattor och tätningar till produkter med mjuka handtag så som hushållsartiklar och verktyg.
TPE är mjuka gummiliknande material som utgörs av flera kategorier där den största typen SBC utgör 47 % av den 
globala konsumtionen. 1  Våra initiala EcoTPEsuperTM material är utvecklade för att kunna ersätta denna största kategori 
av TPE-material.

Fördelen med TPE-material är att de till skillnad från gummi enkelt kan smältas om för återvinning till nya produkter. 
Dessa material har därmed blivit ett populärt materialval i stället för gummi. Men för att nå en cirkulär material- 
användning krävs även att TPE-material består av återvunna komponenter. 

Våra EcoTPEsuperTM material har redan idag en återvunnen andel på 30-50%, och uppnår därmed redan nu framtidens 
klimatmål för en hållbar cirkulär produktion. 

2. Material för additiv tillverkning - Filament och pellets
Vår satsning fortsätter framåt med ett växande utbud av 3D-material. Vi får in alltmer kunder och förfrågningar vilket 
den senaste ordern på 500 000 kr från Norrde AS bekräftar. 

5. Gjutna produkter

Den globala marknaden för gummigranulat förväntas nå ca 9 miljarder kronor år 2028. Marknaden för gummigranulat 
förväntas expandera i snabb takt, på grund utav en ökning av gummiprodukter tillsammans med en ökande efterfrå-
gan på gummigranulat i flertalet områden. Tillverkningsindustri, stötdämpnings- och säkerhetsprodukter, gummi- och 
plastprodukter, geoteknik och anläggningsarbeten är de största applikationerna för gummigranulat. För Europa så 
förväntas utvecklingen inom golvmattor för personbilar och lastbilar, lekplatsytor, konstruktion av avlopp och många 
andra produkter främja marknaden under de kommande åren.

För EcoRub innebär det att det finns en stor marknad och att vi har hög potential att plocka marknadsandelar av den. 
Många kunder vill ha ett återvunnet lokalt alternativ med både kortare transportsträcka och ledtider. Det finns därmed 
en stor möjlighet för oss att producera produkter för i första hand svenska kunder men även i Europa och globalt.

7. Printservice 3D

Vecka 33 installerade vi även vårt senaste tillskott i maskinparken från The Industry, en Magnum-skrivare som kan 
printa 2,16 m3 på en gång. Detta gör att vår Printservice blir mer komplett och vi kan ta större variation av uppdrag.

1  https://www.ceresana.com/en/market-studies/plastics/thermoplastic-elastomers/

Våra produkter för formsprutning, 
strängsprutning & kalandrering  

TPRR®
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Resultaträkning
Belopp i kr      Not    2020-01-01-  2019-01-01-
            2020-12-31   2019-12-31

Nettoomsättning          2        2 530 071           2 863 309
Aktiverat arbete för egen räkning             1 938 772                      -
Övriga rörelseintäkter                    8 094        672 053
              4 476 937    3 535 362
 
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter          -1 072 693       -601 948
Övriga externa kostnader     3,4     -3 327 038   -2 953 652
Personalkostnader     5      -5 668 159             -5 869 809
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar           -1 120 214                 -1 113 601
Rörelseresultat               -6 711 167   -7 003 648

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter  6         -359 105                  -518 435
Resultat efter finansiella poster         -7 070 272   -7 522 083

Resultat före skatt        -7 070 272   -7 522 083

Skatt på årets resultat     7               3 523      -
 
 
Årets resultat            -7 066 749   -7 522 083

VD har ordet 
Låt mig börja med en kort presentation av mig själv. Jag 
heter Isac Andersson och är VD på EcoRub AB sedan 23 
april 2021. 

Jag är utbildad civilekonom med entreprenörskapsinrikt-
ning vid Umeå universitet.
 
Under hela min yrkeskarriär har det varit försäljning som 
varit mitt fokus. Detta inom olika typer av bolag med 
komplexa produkter som är på väg in på marknaden. 
 
Jag har i ett av mina tidigare jobb varit med och drivit upp 
ett bolag, Enycon AB, från start som 5 år senare såldes för 
90 Mkr.
 
Min styrka är att jag har ett enormt driv i det jag gör, älskar 
försäljning och direktkontakt med kunder samt vägrar ge 
upp. Det finns inga problem utan bara andra möjligheter 
att lösa det på. 
 
Jag känner mig stolt och glad över att komma in i teamet 
på EcoRub och tillsammans driva företaget framåt. Bolaget 
har en mycket bra position inför framtiden efter att mål- 
medvetet arbetat fram ett bra, genomtänkt och kund- 
anpassat sortiment.

Potentialen i bolaget är således mycket stor. Det kommer vi 
att utnyttja för att bygga vår väg mot ”The Eco Way 2024”. 
Det finns även omvärldsfaktorer som samverkar för en 
positiv framtid. Intresset för återvunna material har ökat 
markant under den senaste tiden. 

De senaste åren har fokus varit på kvalitetsarbete, pro- 
duktionskapacitet och materialutveckling. EcoRub är nu 
certifierat med ISO 9001 samt 14001 och har investerat i en 
produktionsanläggning. Samtidigt har produktportföljen 
utökats med flera återvunna material med ett brett spann 
av egenskaper.
 

För att ytterligare stärka vår position utvecklar vi både fler 
standardprodukter utifrån det sortiment vi har idag, sam- 
tidigt som kundspecifika produkter tas fram för att öka 
förädlingsvärdet. 
 
EcoRub har en kompetent organisation med medarbetare 
som har lång erfarenhet av de arbetsuppgifter som de 
utför. 
 
Vi har därigenom en stabil grund att stå på när vi växer 
organisationen. 
 
Återigen, jag ser en stor potential i detta bolag och ser 
mycket fram emot att få vara med på resan till och förbi 
”The Eco Way 2024”.

 

Isac Andersson
Verkställande direktör 
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Belopp i kr       Not     2020-12-31    2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten          8        1 938 772                      -
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt likn rättigheter          9           148 876        306 258
Goodwill 10                  173 324       363 980
                2 260 972       670 238

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark         11        5 201 037      4 257 441
Inventarier, verktyg och installationer       12         3 596 990      3 766 816
                 8 798 027     8 024 257

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav                  13,14               6 000             6 000
                         6 000             6 000

Summa anläggningstillgångar           11 064 999             8 700 495

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter           2 452 344              2 086 973
Varor under tillverkning              -        400 000
              2 452 344              2 486 973

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar                   311 304           377 844
Övriga fordringar 389 168 318 699
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                151 861             59 989
                 852 333  756 532

Kassa och bank                   621 011            1 743 284
Summa omsättningstillgångar                        3 925 688          4 986 789

SUMMA TILLGÅNGAR                        14 990 687         13 687 284
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som har lång erfarenhet av de arbetsuppgifter som de 
utför. 
 
Vi har därigenom en stabil grund att stå på när vi växer 
organisationen. 
 
Återigen, jag ser en stor potential i detta bolag och ser 
mycket fram emot att få vara med på resan till och förbi 
”The Eco Way 2024”.

 

Isac Andersson
Verkställande direktör 
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Belopp i kr       Not     2020-12-31    2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten          8        1 938 772                      -
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt likn rättigheter          9           148 876        306 258
Goodwill 10                  173 324       363 980
                2 260 972       670 238

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark         11        5 201 037      4 257 441
Inventarier, verktyg och installationer       12         3 596 990      3 766 816
                 8 798 027     8 024 257

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav                  13,14               6 000             6 000
                         6 000             6 000

Summa anläggningstillgångar           11 064 999             8 700 495

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter           2 452 344              2 086 973
Varor under tillverkning              -        400 000
              2 452 344              2 486 973

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar                   311 304           377 844
Övriga fordringar 389 168 318 699
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                151 861             59 989
                 852 333  756 532

Kassa och bank                   621 011            1 743 284
Summa omsättningstillgångar                        3 925 688          4 986 789

SUMMA TILLGÅNGAR                        14 990 687         13 687 284

BalansräkningVD har ordet 
Låt mig börja med en kort presentation av mig själv. Jag 
heter Isac Andersson och är VD på EcoRub AB sedan 23 
april 2021. 

Jag är utbildad civilekonom med entreprenörskapsinrikt-
ning vid Umeå universitet.
 
Under hela min yrkeskarriär har det varit försäljning som 
varit mitt fokus. Detta inom olika typer av bolag med 
komplexa produkter som är på väg in på marknaden. 
 
Jag har i ett av mina tidigare jobb varit med och drivit upp 
ett bolag, Enycon AB, från start som 5 år senare såldes för 
90 Mkr.
 
Min styrka är att jag har ett enormt driv i det jag gör, älskar 
försäljning och direktkontakt med kunder samt vägrar ge 
upp. Det finns inga problem utan bara andra möjligheter 
att lösa det på. 
 
Jag känner mig stolt och glad över att komma in i teamet 
på EcoRub och tillsammans driva företaget framåt. Bolaget 
har en mycket bra position inför framtiden efter att mål- 
medvetet arbetat fram ett bra, genomtänkt och kund- 
anpassat sortiment.

Potentialen i bolaget är således mycket stor. Det kommer vi 
att utnyttja för att bygga vår väg mot ”The Eco Way 2024”. 
Det finns även omvärldsfaktorer som samverkar för en 
positiv framtid. Intresset för återvunna material har ökat 
markant under den senaste tiden. 

De senaste åren har fokus varit på kvalitetsarbete, pro- 
duktionskapacitet och materialutveckling. EcoRub är nu 
certifierat med ISO 9001 samt 14001 och har investerat i en 
produktionsanläggning. Samtidigt har produktportföljen 
utökats med flera återvunna material med ett brett spann 
av egenskaper.
 

För att ytterligare stärka vår position utvecklar vi både fler 
standardprodukter utifrån det sortiment vi har idag, sam- 
tidigt som kundspecifika produkter tas fram för att öka 
förädlingsvärdet. 
 
EcoRub har en kompetent organisation med medarbetare 
som har lång erfarenhet av de arbetsuppgifter som de 
utför. 
 
Vi har därigenom en stabil grund att stå på när vi växer 
organisationen. 
 
Återigen, jag ser en stor potential i detta bolag och ser 
mycket fram emot att få vara med på resan till och förbi 
”The Eco Way 2024”.

 

Isac Andersson
Verkställande direktör 
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2022-06-30          2021-06-30            

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utv. Kostnader och arbeten
Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken samt liknande rättigheter
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepapper
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager 

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och 
Upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

4 010 721

47 748
37 679

4 096 148

4 757 280
11 886 634
16 643 915

6 000
6 000

20 746 063

3 026 036
3 026 036

796 624

641 888

304 189
1 742 701

9 115 459
13 884 195

34 630 258

2 659 276

11 514
77 996

2 748 786

5 082 885
3 491 175

8 574 060

6 000
6 000

11 328 846

2 382 460
2 382 460

269 136

419 900

59 503
748 539

7 219 806
10 350 805
21 679 651

3 329 970

67 743
82 894

3 480 607

4 904 678
3 459 506
8 364 184

6 000
6 000

11 850 791

2 204 016
2 204 016

299 109
144 352

1 579 633

296 698
2 319 792

9 851 730
14 375 538

26 226 329

 2021-12-31            



Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital       15                   4 006 798                3 631 552
Nyemission under registrering                   681 156                     -
Uppskrivningsfond      16       936 84    
                 - 
Fond för utvecklingsutgifter                               1 938 772                     -
                                     7 563 567                3 631 552

Fritt eget kapital       17
Överkursfond                         39 888 687          37 948 340
Balanserad vinst eller förlust                        -36 889 511         -27 442 233
Årets resultat                             -7 066 749             -7 522 083
              -4 067 573              2 984 024

Summa eget kapital            3 495 994        6 615 576

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld                 243 059                               -
                    243 059                     -

Långfristiga skulder      18
Övriga långfristiga skulder                            9 421 050               5 500 000
                                9 421 050               5 500 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder                 671 345         611 913
Skatteskulder                   170 018        68 301
Övriga kortfristiga skulder                       119 591          21 865
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   19        869 630        869 629
                 1 830 584      1 571 708

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                        14 990 687            13 687 284

VD har ordet 
Låt mig börja med en kort presentation av mig själv. Jag 
heter Isac Andersson och är VD på EcoRub AB sedan 23 
april 2021. 

Jag är utbildad civilekonom med entreprenörskapsinrikt-
ning vid Umeå universitet.
 
Under hela min yrkeskarriär har det varit försäljning som 
varit mitt fokus. Detta inom olika typer av bolag med 
komplexa produkter som är på väg in på marknaden. 
 
Jag har i ett av mina tidigare jobb varit med och drivit upp 
ett bolag, Enycon AB, från start som 5 år senare såldes för 
90 Mkr.
 
Min styrka är att jag har ett enormt driv i det jag gör, älskar 
försäljning och direktkontakt med kunder samt vägrar ge 
upp. Det finns inga problem utan bara andra möjligheter 
att lösa det på. 
 
Jag känner mig stolt och glad över att komma in i teamet 
på EcoRub och tillsammans driva företaget framåt. Bolaget 
har en mycket bra position inför framtiden efter att mål- 
medvetet arbetat fram ett bra, genomtänkt och kund- 
anpassat sortiment.

Potentialen i bolaget är således mycket stor. Det kommer vi 
att utnyttja för att bygga vår väg mot ”The Eco Way 2024”. 
Det finns även omvärldsfaktorer som samverkar för en 
positiv framtid. Intresset för återvunna material har ökat 
markant under den senaste tiden. 

De senaste åren har fokus varit på kvalitetsarbete, pro- 
duktionskapacitet och materialutveckling. EcoRub är nu 
certifierat med ISO 9001 samt 14001 och har investerat i en 
produktionsanläggning. Samtidigt har produktportföljen 
utökats med flera återvunna material med ett brett spann 
av egenskaper.
 

För att ytterligare stärka vår position utvecklar vi både fler 
standardprodukter utifrån det sortiment vi har idag, sam- 
tidigt som kundspecifika produkter tas fram för att öka 
förädlingsvärdet. 
 
EcoRub har en kompetent organisation med medarbetare 
som har lång erfarenhet av de arbetsuppgifter som de 
utför. 
 
Vi har därigenom en stabil grund att stå på när vi växer 
organisationen. 
 
Återigen, jag ser en stor potential i detta bolag och ser 
mycket fram emot att få vara med på resan till och förbi 
”The Eco Way 2024”.

 

Isac Andersson
Verkställande direktör 
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten          8        1 938 772                      -
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt likn rättigheter          9           148 876        306 258
Goodwill 10                  173 324       363 980
                2 260 972       670 238

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark         11        5 201 037      4 257 441
Inventarier, verktyg och installationer       12         3 596 990      3 766 816
                 8 798 027     8 024 257

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav                  13,14               6 000             6 000
                         6 000             6 000

Summa anläggningstillgångar           11 064 999             8 700 495

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter           2 452 344              2 086 973
Varor under tillverkning              -        400 000
              2 452 344              2 486 973

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar                   311 304           377 844
Övriga fordringar 389 168 318 699
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                151 861             59 989
                 852 333  756 532

Kassa och bank                   621 011            1 743 284
Summa omsättningstillgångar                        3 925 688          4 986 789

SUMMA TILLGÅNGAR                        14 990 687         13 687 284

BalansräkningVD har ordet 
Låt mig börja med en kort presentation av mig själv. Jag 
heter Isac Andersson och är VD på EcoRub AB sedan 23 
april 2021. 

Jag är utbildad civilekonom med entreprenörskapsinrikt-
ning vid Umeå universitet.
 
Under hela min yrkeskarriär har det varit försäljning som 
varit mitt fokus. Detta inom olika typer av bolag med 
komplexa produkter som är på väg in på marknaden. 
 
Jag har i ett av mina tidigare jobb varit med och drivit upp 
ett bolag, Enycon AB, från start som 5 år senare såldes för 
90 Mkr.
 
Min styrka är att jag har ett enormt driv i det jag gör, älskar 
försäljning och direktkontakt med kunder samt vägrar ge 
upp. Det finns inga problem utan bara andra möjligheter 
att lösa det på. 
 
Jag känner mig stolt och glad över att komma in i teamet 
på EcoRub och tillsammans driva företaget framåt. Bolaget 
har en mycket bra position inför framtiden efter att mål- 
medvetet arbetat fram ett bra, genomtänkt och kund- 
anpassat sortiment.

Potentialen i bolaget är således mycket stor. Det kommer vi 
att utnyttja för att bygga vår väg mot ”The Eco Way 2024”. 
Det finns även omvärldsfaktorer som samverkar för en 
positiv framtid. Intresset för återvunna material har ökat 
markant under den senaste tiden. 

De senaste åren har fokus varit på kvalitetsarbete, pro- 
duktionskapacitet och materialutveckling. EcoRub är nu 
certifierat med ISO 9001 samt 14001 och har investerat i en 
produktionsanläggning. Samtidigt har produktportföljen 
utökats med flera återvunna material med ett brett spann 
av egenskaper.
 

För att ytterligare stärka vår position utvecklar vi både fler 
standardprodukter utifrån det sortiment vi har idag, sam- 
tidigt som kundspecifika produkter tas fram för att öka 
förädlingsvärdet. 
 
EcoRub har en kompetent organisation med medarbetare 
som har lång erfarenhet av de arbetsuppgifter som de 
utför. 
 
Vi har därigenom en stabil grund att stå på när vi växer 
organisationen. 
 
Återigen, jag ser en stor potential i detta bolag och ser 
mycket fram emot att få vara med på resan till och förbi 
”The Eco Way 2024”.

 

Isac Andersson
Verkställande direktör 
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Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Ej registrerat aktiekapital
Uppskrivningsfond
Fond för utvecklingskostnader
Summa bundet kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Pågående nyemission
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Lån för maskiner och inventarier
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

592 687

15 000
864 468
4 010 721

5 482 876

64 814 928
- 50 001 138

- 5 365 499
9 448 292
14 931 168

224 281
224 281

3 935 662
13 321 050
17 256 712

1 317 958
6 834

240 983
652 322

2 218 097
34 630 258

4 687 954
8 583 424

936 841
2 659 276
16 867 495

39 798 857
- 44 676 764

- 681 156
- 3 465 840

- 9 024 903
7 842 592

243 059
243 059

13 321 050
13 321 050

114 321
100 601
58 028

272 950
21 679 651

509 246

15 000
888 592

3 329 970
4 742 808

54 938 192
- 39 443 010

- 9 901 501
5 593 681
10 336 489

230 541
230 541

13 321 050
13 321 050

1 629 618
110 345
203 611

394 675
2 338 249

26 226 329

2021-06-30 2021-12-312022-06-30

VD har ordet 
Låt mig börja med en kort presentation av mig själv. Jag 
heter Isac Andersson och är VD på EcoRub AB sedan 23 
april 2021. 

Isac är utbildad civilekonom med entreprenörskapsinrik-
ting vid Umeå universitet.
 
Under hela min yrkeskarriär har det varit försäljning som 
varit mitt fokus. Detta inom olika typer av bolag med 
komplexa produkter som är på väg in på marknaden. 
 
I ett av mina tidigare jobb har jag har varit med och drivit 
upp ett bolag från start och 5 år senare såldes det för 90 
Mkr.
 
Min styrka är att jag har ett enormt driv i det jag gör, älskar 
försäljning och direktkontakt med kunder samt vägrar ge 
upp. Det finns inga problem utan bara andra möjligheter 
att lösa det på. 
 
Jag känner mig stolt och glad över att komma in i teamet 
på EcoRub och tillsammans driva företaget framåt. Bolaget 
har en mycket bra position inför framtiden efter att 
målmedvetet arbetat fram ett bra, genomtänkt och 
kundanpassat sortiment.

Potentialen i bolaget är således mycket stor. Det kommer vi 
att utnyttja för att bygga vår väg mot ”The Eco Way 2024”. 
Det finns även omvärldsfaktorer som samverkar för en 
positiv framtid. Intresset för återvunna material har ökat 
markant under den senaste tiden. 

De senaste åren har fokus varit på kvalitetsarbete, 
produktionskapacitet och materialutveckling. EcoRub är 
nu certifierat med ISO 9001 samt 14001 och har investerat i 
en produktionsanläggning. Samtidigt har produktportföl-
jen utökats med flera återvunna material med ett brett 
spann av egenskaper.
 
För att ytterligare stärka vår position utvecklar vi både fler 
standardprodukter utifrån det sortiment vi har idag, samti-
digt som kundspecifika produkter tas fram för att öka 
förädlingsvärdet. 
 
Vi kommer även att lansera en ny affärsmodell under 
hösten.
 

EcoRub har en kompetent organisation med medarbetare 
som har lång erfarenhet av de arbetsuppgifter som de 
utför. 
 
Vi har därigenom en stabil grund att stå på när vi växer 
organisationen. 
 
Återigen, jag ser en stor potential i detta bolag och ser 
mycket fram emot att få vara med på resan till och förbi 
”The Eco Way 2024”.
 

 
Isac Andersson

Verkställande direktör 
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Svetsbart
Det innebär att materialet kan svetsas samman 
till stora ytor, utan risk för att materialet brister 
i fogarna. Det är till exempel en bra lösning om 
du vill ha en stor vätskebarriär under en damm 
eller en deponi.

Köldtåligt
TPRR tål kyla bättre än jungfruliga material 
och passar bra att använda utomhus tack 
vare den unika blandningen mellan åter-
vunnet gummi och återvunnen plast.

TPRR®
Termo
Plastic
Recycled
Rubber

Stötsäkert
Förutom att TPRR® är mycket slitstarkt, behåller 
det också naturmaterialets egenskaper, vilket 
gör det extremt stötdämpande och lämpligt 
för att eliminera vibrationer. Dessutom återtar 
materialet sin form även efter en mycket omild 
behandling. Detta gör TPRR® perfekt för pro-
dukter och detaljer i utsatta miljöer.

Formbart
Materialet uppför sig som en termoplast. Efter-
som det inte vulkaniseras för att få sin styrka 
så kan det användas på samma sätt som en 
termoplast i en extruderings-, eller annan form-
ningsprocess. Detta gör att man kan skapa mer 
komplicerade former och använda materialet till 
en stor mängd olika komponenter.

UV-resistent
Materialet är resistent mot UV-ljus. Gummi-
partiklarna i materialet är inneslutna i plast, 
vilket gör det återvunna materialet mer 
UV-härdat än nytt gummi. Det kan vara bra 
om du tänker använda materialet för utom-
husändamål.
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Thermo
Plastic
Recycled
Rubber

Mouldable 
The material behaves like a thermoplastic. 
Since it does not vulcanize to gain its strength, 
it can be used in the same way as a thermoplastic 
in an extrusion, or other forming process. 
This allows you to create more complicated 
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Styrelse
Anders Färnlöf, f. 1966. Styrelseordförande, invald 2020. 
Anders Färnlöf är utbildad civilingenjör i materialteknik vid KTH i Stockholm. Han har varit i ledande 
internationella befattningar inom Tieto, SonyEricsson och Ericsson under stor del av sin yrkeskarriär. 
Hans arbete de senate 10 åren har varit helt inriktade på att skapa och utveckla nya affärer med nya 
kunder och gå in i nya marknader. Anders Färnlöf är idag affärsutvecklare på Svenska Däckåtervinning 
med uppdraget att växa den svenska marknaden för materialåtervunnet gummi.
Aktieinnehav: 0 aktier. 

Mats Allansson, f. 1948. Styrelseledamot, invald 2018.
Mats Allanssons yrkeserfarenhet grundar sig i idéburen offentlig verksamhet, marknad och sälj inom 
både konsument och B2B, huvudsak systemförsäljning. På senare år har Mats börjat att intresserat 
sig för styrelsearbete och förkovrat sig i olika utbildningar för att bättre kunna nyttja sina erfarenheter 
efter ett långt yrkesliv. 
Aktieinnehav: 60 000 aktier. 

Pär Dunder, f. 1963, invald 2019.
Pär Dunder är utbildad vid officershögskolan och har en underliggande ingenjörsexamen. Han är 
dessutom certifierad och diplomerad styrelseledamot och styrelseordförande via Styrelseakademien. 
Hans yrkeskarriär har innehållit olika former av ledningsbefattningar inom IT och miljöteknikbran-
schen. Pär har mångårig styrelseerfarenhet från såväl noterade som onoterade bolag, han är idag VD 
vid W3 Energy.
Aktieinnehav: 0 aktier. 

Petra Kreij, f. 1968, invald 2020. Oberoende ledamot.
Petra Kreij är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning mot kemi. Petra har en 
tung industriell bakgrund då hon varit verksam inom svensk och internationell industri under 25 år. 
Hon har haft olika roller inom produktionsprocess, utveckling, teknisk marknadsservice samt inom 
inköp. Petra har dessutom varit försäljningschef under 10 år inom pigment till pappers- och plastindu-
strin. Sedan fem år tillbaka jobbar Petra på skogsbolaget Holmen där hon är produktchef för Iggesund 
Paperboards kartongprodukter, vilka säljs på en internationell marknad. Petra har styrelseerfarenhet 
från både startupföretag och innovationsbolag.   
Aktieinnehav: 0 aktier

Sven-Eric Svensson, f. 1952, invald 2019.
Verksam i plastbranschen sedan tidigt 70-tal. Arbetat inom råvaruindustrin i 15 år med bearbetnings-
teknik. Senaste åren som tekniskt ansvarig för formsprutningsmarknaden. Ansvarig för uppbyggnad 
av ett stort formsprutningsföretag och därefter produktionschef i bolaget. Drivit eget plastföretag 
sedan 1992. Närmare 35 års erfarenhet av maskin och verktygsupphandling. Arbetar idag framför allt 
med verktygsupphandling och produktutveckling. Mer än 40 års erfarenhet av olika styrelseuppdrag 
varav närmare 20 år i olika bankstyrelser. Sitter idag förutom i Ecorub AB styrelse i styrelsen för affärs-
utvecklingsföretaget Norrskenet AB. 
Aktieinnehav: 0 aktier

Styrelsen nås via Bolaget: EcoRub AB, Hökmark 114, 932 93  LÖVÅNGER, Tel 070-399 71 07

VD har ordet 
Låt mig börja med en kort presentation av mig själv. Jag 
heter Isac Andersson och är VD på EcoRub AB sedan 23 
april 2021. 

Jag är utbildad civilekonom med entreprenörskapsinrikt-
ning vid Umeå universitet.
 
Under hela min yrkeskarriär har det varit försäljning som 
varit mitt fokus. Detta inom olika typer av bolag med 
komplexa produkter som är på väg in på marknaden. 
 
Jag har i ett av mina tidigare jobb varit med och drivit upp 
ett bolag, Enycon AB, från start som 5 år senare såldes för 
90 Mkr.
 
Min styrka är att jag har ett enormt driv i det jag gör, älskar 
försäljning och direktkontakt med kunder samt vägrar ge 
upp. Det finns inga problem utan bara andra möjligheter 
att lösa det på. 
 
Jag känner mig stolt och glad över att komma in i teamet 
på EcoRub och tillsammans driva företaget framåt. Bolaget 
har en mycket bra position inför framtiden efter att mål- 
medvetet arbetat fram ett bra, genomtänkt och kund- 
anpassat sortiment.

Potentialen i bolaget är således mycket stor. Det kommer vi 
att utnyttja för att bygga vår väg mot ”The Eco Way 2024”. 
Det finns även omvärldsfaktorer som samverkar för en 
positiv framtid. Intresset för återvunna material har ökat 
markant under den senaste tiden. 

De senaste åren har fokus varit på kvalitetsarbete, pro- 
duktionskapacitet och materialutveckling. EcoRub är nu 
certifierat med ISO 9001 samt 14001 och har investerat i en 
produktionsanläggning. Samtidigt har produktportföljen 
utökats med flera återvunna material med ett brett spann 
av egenskaper.
 

För att ytterligare stärka vår position utvecklar vi både fler 
standardprodukter utifrån det sortiment vi har idag, sam- 
tidigt som kundspecifika produkter tas fram för att öka 
förädlingsvärdet. 
 
EcoRub har en kompetent organisation med medarbetare 
som har lång erfarenhet av de arbetsuppgifter som de 
utför. 
 
Vi har därigenom en stabil grund att stå på när vi växer 
organisationen. 
 
Återigen, jag ser en stor potential i detta bolag och ser 
mycket fram emot att få vara med på resan till och förbi 
”The Eco Way 2024”.

 

Isac Andersson
Verkställande direktör 
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Ersätts av Kajsa Hedberg

Kajsa Hedberg, f. 1968. Styrelseledamot invald 2021
Kajsa Hedberg är utbildad civilingenjör i teknisk fysik och teknologie licentiat i systemanalys vid 
Uppsala Universitet, hon har även en MBA från Wharton, University Pennsylvania. Kajsa har gedigen 
erfarenhet av verksahetsutveckling och företagsledning från roller som VD, managementkonsult 
och ett flertal styrelseuppdrag. De senaste 15 åren har hon arbetet i energi- och återvinningsbranchen 
men även med innovation, startups och kommersialisering av forskning. Kajsa är idag VD för C4 Energi 
AB och styrelseledamot i Norrlandsfonden. Hon är även certifierad och diplomerad styrelseledamot och 
styrelseordförande via Styrelseakademin. 
Aktieinnehav: 25.125 aktier.

Styrelsen nås via Bolaget:  EcoRub AB, Hökmark 114, 932 93 LÖVÅNGER, Tel 0913-247 80.

Aktieinnehav: 773 975 aktier.

Aktieinnehav: 20.000 aktier.

Aktieinnehav: 36.000 aktier.



VD

Övriga ledande befattningshavare

Revisor

Isac Andersson, f. 1977. Tillträdde som VD våren 2021.  
Isac Andersson är utbildad civilekonom med Entreprenörskapsinriktning från Umeå Universitet och har 
mångårig erfarenhet av att driva företag.  Isac har tidigare VD-erfarenhet och har suttit i styrelser och 
ledningsgrupper. Han har även jobbat med försäljning de senaste 25 åren i olika befattningar. 
Isac har stor erfarenhet av att bygga upp bolag från låg till hög omsättning, som till exempel 
bolaget Enycon AB, som gick från idé till att 5 år senare säljas för 90 miljoner.
Aktieinnehav: 0 aktier.
 

Mattias Karlsson, f. 1988.  Materialutvecklingschef, tillträdde 2020.
Mattias Karlsson är doktor i fiber- och polymervetenskap från KTH i Stockholm. Mattias har även en 
bakgrund inom teknisk fysik med materialutveckling från Uppsala universitet och erfarenhet av 
materialutveckling av polymera material inom kabelindustrin från ABB Corporate Research i Västerås 
samt från doktorsutbildningen. 

Helen Mkandawire, f. 1988. Kvalitetschef, tillträdde 2019.
Helen Mkandawire är utbildad inom miljövetenskap vid University of Malawi. Hon har varit i ledande 
befattningar inom Carlsberg Malawi, Paladin Africa, Kayelekera Uranium Mine, SIW Civils (Cape Town, 
South Africa) och Coca-Cola (Southern Bottlers Malawi Limited) under stora delar av sin yrkeskarriär. 

KPMG AB
Box 16106
103 23  STOCKHOLM
Tel 08-723 91 00

Huvudansvarig revisor:
Gunnar Karlsson, auktoriserad revisor
Box 705
931 27  SKELLEFTEÅ
Tel 0910-22 01 00
Medlemmar i FAR
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Aktieinnehav: 1.000.000 aktier.

Aktieinnehav: 200.000 aktier.
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Jonatan Lind, f. 1997. Ekonomiansvarig, tillträdde 2021.
Jonatan Lind är utbildad Civilekonom via Luleå Tekniska Universitet. Han kommer tidigare från 
revisions- och redovisningsbranschen där han reviderat ett flertal bolag i Sverige men även 
internationellt. Han har även skött redovisningen och haft nära kontakt med företag i olika 
branscher inom det lokala näringslivet. 
Aktieinnehav: 101.000 aktier.

Eric Westerberg, f. 1980. Produktionschef, Vice VD, tillträdde 2022.
Eric Westerberg är utbildad Maskiningenjör från Umeå Universitet. Eric har mångårig erfarenhet att 
driva företag inom tillverkningsindustrin samt projektledning inom produkt och processutveckling. 
Under åren har Erics arbete inom utveckling bland annat uppmärksammats genom att Eric fick motta 
stipendiet från Anders Walls stiftelse inom lantbruksutveckling 2014 samt genom det omskrivna 
hobbyprojektet ubåten, som sjösattes 2007.
Aktieinnehav: 525.000 aktier



EcoRub AB
Hökmark 114

932 93  LÖVÅNGER
Tel 0913-247 80

E-post: info@ecorub.se
Hemsida: www.ecorub.se

Årsredovisning 2020
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