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Notering på First North och framgångsrikt
pilotprojekt med internationell kund
Kvartal 4 2020

Helåret 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 9 (19) KSEK.
• Nettoomsättningen ökade till 73 (19) KSEK.
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4 005 (2 264) KSEK. • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8 790 (-1 872) KSEK.
• Periodens resultat uppgick till -4 146 (1 242) KSEK.
• Periodens resultat uppgick till -9 342 (-3 262) KSEK.
Väsentliga händelser i kvartal 4 2020
• Nyemissionen i november övertecknades kraftigt och tillförde 25,0 MSEK.
• CirChems aktie noterades på First North Growth Market den 9 december 2020.
• Genom nyemissionen fick CirChem 900 nya aktieägare.
• Ett pilotprojekt har genomförts i full skala med en större internationell kund.
Väsentliga händelser efter utgången av kvartal 4 2020
• Testförsäljning av förädlade konsumentprodukter under eget varumärke har inletts.
• Regeringen har antagit en handlingsplan för cirkulär ekonomi med kvotplikt för återvunnen råvara.
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Växande intresse från industrin för
CirChems resurseffektiva lösningar
CirChem har tagit flera viktiga steg mot målet att bli en ledande leverantör inom återvinning av
lösningsmedel i Nordeuropa. CirChem har nyligen avslutat och utvärderar för närvarande
pilotprojektet med en större internationell kund samt förbereder tillståndsansökan för att utöka
kapaciteten vid anläggningen i Vargön.
CirChems erbjudande att återvinna använt
lösningsmedel möts av växande intresse från
industrin. Vi för idag fördjupade kunddialoger
med flera stora internationella bolag kring
möjligheterna att återvinna större volymer av
lösningsmedel som nu går till förbränning. Under
fjärde kvartalet har vi genomfört ett pilotprojekt i
full skala med en större internationell kund.
Projektet avslutades i januari och preliminära
resultat från utvärderingen är positiva. Vi
utvärderar nu resultatet och för diskussioner om
ett långsiktigt samarbete.
I januari i år presenterade regeringen sin handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Handlingsplanen innehåller bland annat krav på kvotplikt
för återvunnen råvara. Det innebär att CirChem
blir än mer betydelsefull för industrin eftersom
industrin kan uppfylla en kvotplikt för återvunna
lösningsmedel med vår miljöteknik. Vi välkomnar
därför regeringens handlingsplan och kravet på
kvotplikt.
Baserat på nuvarande kunddialoger och vår
bedömning av marknaden kommer vi att ansöka
om tillstånd för att utöka kapaciteten i anläggningen i Vargön. CirChem har idag tillstånd att
omhänderta 2 500 ton använda lösningsmedel per
år. Samrådsprocessen för ett utökat tillstånd har
slutförts och vi håller på att förbereda ansökan till
mark- och miljödomstolen.
900 nya aktieägare
CirChem genomförde en nyemission i november
som blev mycket framgångsrik och har gett
bolaget en viktig bas för fortsatt expansion.
Nyemissionen gav oss också cirka 900 nya
aktieägare som jag vill önska varmt välkomna till
CirChem. Den respons och positiva feedback vi
har fått från er påminner oss om vårt ansvar men
framförallt bidrar det med positiv energi till oss på
CirChem i vår strävan att nå våra tillväxtmål.
Jag vill också välkomna vår nya produktionschef
Andreas Wadstedt och försäljningschef William

Söraa till vår ledningsgrupp. De har redan tillfört
nya idéer och förbättringar som bidrar till att växa
vår verksamhet.
Framtidsutsikter
I samband med noteringen satte vi som mål att
signera tillräckligt med kontrakt för att nå breakeven på månadsbasis under första kvartalet 2021.
Baserat på pågående kunddialoger ser jag fortsatt
en möjlighet för oss att nå det målet. Samtidigt
vill jag framhålla att pandemin leder till att
kunddialogerna drar ut på tiden till följd av
reserestriktioner och kundernas omprioriterade
fokus.
På samma gång har pandemin bidragit till att
belysa värdet av en inhemsk försörjning av
strategiska produkter till beredskapslagren. Här
kan CirChem fylla en viktig funktion genom att
tillhandahålla bland annat högkvalitativa
desinfektionsmedel baserat på återvunnen etanol.
Under 2021 är vårt fokus att fortsätta pågående
kunddialoger med målet att etablera kundavtal,
söka utökat miljötillstånd i Vargön samt fortsätta
förberedelserna för en utbyggnad i Vargön.
Cirkulär kemi handlar om att lyfta blicken och
arbeta långsiktigt, systematiskt och strategiskt.
Med stöttande
ägare, en driven
och kompetent
organisation,
pågående
kunddialoger
samt
regeringens
handlingsplan
för cirkulär
ekonomi ser jag
fortsatt positivt
på framtiden.
Christina Hillforth
VD
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CirChems affärsmodell
CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag som grundades 2013 med missionen att återvinna lösningsmedel och
minska industrins totala klimatavtryck. 2019 invigdes vår första anläggning i Vargön där vi renar använt
lösningsmedel så det går att använda på nytt.
Lösningsmedel används inom så gott som all producerande industri. Använt lösningsmedel skickas till
förbränning och nytt köps in vilket orsakar stora koldioxidutsläpp - utsläpp som går att undvika med vår
cirkulära affärsmodell. Vi samlar in industrins lösningsmedel, separerar och renar det så att det går att
använda på nytt.
I vår process kan vi rena ett givet lösningsmedel för återanvändning inom industrin men också förädla ett
återvunnet rent lösningsmedel till andra produkter som exempelvis spolarvätska och handsprit. CirChem är
det enda företaget i Norden som kommersiellt i industriell skala erbjuder cirkulär återvinning av
lösningsmedel genom destillationsteknologi. I vår anläggning i Vargön har vi idag kapacitet att omhänderta
2 500 ton använda lösningsmedel varje år. I ett första steg planerar vi att i Vargön utöka och fylla en kapacitet
om 25 000 ton. Vårt nästa steg är att skapa geografisk tillväxt genom etablering av nya anläggningar där vi
identifierar större kluster av kundbehov. Inför etableringen av nya anläggningar planerar vi först ha ett
kontrakt på plats med en kund. På så sätt kan framtida anläggningar bli lönsamma från den tidpunkt de tas i
drift.
Vårt långsiktiga mål är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom
återvinning av lösningsmedel.

Utvecklingen under 2020
Trots att pandemin gjort det svårare att ha kundmöten har våra regelbundna kundkontakter och konkreta
diskussioner om möjligheter till samarbeten fortsatt. Vår bedömning av marknadens behov, som baserar sig
på diskussioner med potentiella kunder, har legat till grund för beslutet 2020 att utöka kapaciteten i Vargön
och därmed starta processen för ett utökat miljötillstånd i Vargön.
I dag har vi tillstånd att omhänderta 2 500 ton lösningsmedel per år. Processen att utöka tillståndet påbörjades
under 2020 och i fjärde kvartalet 2020 slutfördes samrådsprocessen. Nästa steg är att färdigställa
tillståndsansökan för juridisk granskning innan den skickas till mark- och miljödomstolen.
I oktober inleddes ett tre månader långt pilotprojekt i syfte att samla kunskap om förutsättningarna för ett
längre kundsamarbete. Utvärderingen har genomförts med positivt resultat.

Nyemission november 2020
Den 25 november 2020 avslutades teckningsperioden i CirChems nyemission inför noteringen på Nasdaq
First North Growth Market. Erbjudandet om cirka 25,0 MSEK riktades till allmänheten samt institutionella
investerare och tecknades till cirka 34,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 138 procent.
Detta innebar att 3 048 780 aktier emitterades i erbjudandet till teckningskursen 8,2 SEK per aktie. CirChem
tillfördes därmed cirka 25,0 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader.

Övrig information
Aktien och aktiekapitalet
CirChem handlas sedan den 9 december 2020 på Nasdag First North Growth Market under kortnamnet
”CIRCHE” med ISIN-kod SE0015193529. Stängningskursen var 8,00 SEK den 30 december 2020 och
börsvärdet uppgick till 102,3 MSEK. Stängningskursen den 29 januari 2021 var 18,10 SEK och börsvärdet
uppgick till 231,5 MSEK.
Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2020 till 799 396,75 SEK fördelat på 12 790 348 aktier med en röst
vardera.
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Coronapandemin
Coronapandemins reserestriktioner har försvårat försäljningsarbetet, men samtidigt bidragit till ett ökat fokus
på inhemsk försörjning av strategiskt viktiga produkter. Det senare öppnar upp för ett ökat behov av
produkter som exempelvis desinfektionsmedel, som CirChem kan återvinna ur lösningsmedelsströmmar som
idag går till förbränning.
Aktieutdelning
Eftersom CirChem befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas kommer styrelsen inte föreslå någon
utdelning vid kommande årsstämma.
Väsentliga händelser under kvartalet
För väsentliga händelser se sidan 1. Alla pressmeddelanden finns på webbplatsen circhem.com.
Väsentliga händelser efter kvartalet
I januari 2021 rekryterades Andreas Wadstedt som produktionschef och William Söraa som försäljningschef.
Båda ingår i ledningsgruppen.
För väsentliga händelser se sidan 1. Alla pressmeddelanden finns på webbplatsen circhem.com.
Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har
använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.
Transaktioner med närstående
CFO Thomas Pålsson, affärsutvecklingschef Magnus Gink och styrelseledamoten Patric Lindgren har avtal
om konsulttjänster. Närstående bolag till VD Christina Hillforth har haft avtal om konsulttjänster fram till 31
oktober 2020 och Christina Hillforth är därefter anställd i bolaget. Transaktioner med närstående sker på
marknadsmässiga villkor.
Risker- och osäkerhetsfaktorer
Bolaget är främst exponerat för bransch- och verksamhetsrelaterade risker liksom legala och regulatoriska
risker. Beskrivningen av dessa risker finns upptagna i tillväxtprospektet som CirChem offentliggjorde den 9
november 2020 på sidorna 22–24.
Finansiella mål
CirChems långsiktiga mål är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden med
flera anläggningar för återvinning av lösningsmedel. Nya direktiv inom EU yrkar på att återvinningsteknik
används inom kemibranschen, om sådan teknik finns tillgänglig och är applicerbar.
CirChems delmål är att först etablera kapacitet för hantering av 25 000 ton lösningsmedel per år i Sverige. Det
finansiella delmålet är att dessa 25 000 ton per år ska ge en omsättning om 250 MSEK med en EBITDAmarginal på 15 procent.
En efterföljande geografisk expansion i Nordeuropa med ytterligare tre anläggningar indikerar en omsättning
på 1 000 MSEK. Genom operativ hävstång kommer EBITDA-marginalen öka signifikant.
Kommande rapporttillfällen
Vecka 13 Årsredovisningen för 2020 publiceras
18 maj Delårsrapport kvartal 1
17 augusti Delårsrapport kvartal 2
19 november Delårsrapport kvartal 3
15 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021
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Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.
Årsstämma 2021
Årsstämma 2021 äger rum 18 maj kl 13.00 i Stockholm. Ytterligare information meddelas i kallelsen. Senaste
dag för aktieägare som vill föreslå ett ärende till årsstämman är 29 mars. Aktieägare som vill föreslå ett ärende
till dagordningen kan skicka mail till hello@circhem.se eller skicka brev till CirChem AB, Att: Årsstämman,
Mälderistvägen 3, SE-468 30 Vargön.

Rapportens undertecknande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten, såvitt de känner till, ger en rättvisande
översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.
Stenungsund den 23 februari 2021
Mats Persson

Jenny Lindblad

Patric Lindgren

ordförande

Ledamot

Ledamot

Patrik Sjöstrand

Christina Hillforth

Ledamot

VD

För mer information kontakta gärna:
Christina Hillforth, VD CirChem, ch@circhem.com, telefon 070 861 17 80.
Om CirChem
CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag i tillväxt som gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt
klimatavtryck. I vår anläggning i Vargön renar och förädlar vi använt lösningsmedel, så det går att använda på
nytt. Återanvändning av lösningsmedel bidrar till både ökad resurseffektivitet och minskade CO2-utsläpp.
Dessutom är det ekonomiskt lönsamt. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar CirChem till både industrin och
klimatet. Vårt mål är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom
återvinning av lösningsmedel. För mer information, besök gärna circhem.com.
CirChems Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, telefon 08-684 211 10.
Denna information är sådan information som CirChem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 februari 2021 kl 07.30.
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Balansräkning fortsättning
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Kassaflödesanalys
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Förändringar i eget kapital

Definitioner nyckeltal
Nettoomsättning
Bolagets försäljning av egenproducerade produkter.
Rörelsens kostnader
Samtliga kostnader för råvaror och förnödenheter, personalkostnader samt övriga externa kostnader.
EBIT
Rörelseresultat före finansiella poster och skatter.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget
kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av bolagets kapitalstruktur.
Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Utdelning per aktie
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället.
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