




• Ecorubs affärsidé är att vara ledande i Europa i omvandling av återvunnen gummi- och 
plast med vår TPRR-teknologi.

• Genom denna kan återvunnet material ges egenskaper som på vitala områden är 
bättre än det ursprungliga materialet. 

• Genom detta skapas ökad konkurrenskraft för våra partners och möjligheten att skapa 
en cirkulär ekonomi för polymera material. 

• Åke Paulsson, vd
• ake.paulsson@ecorub.se
• +46706634174

http://ecorub.se


Vad är så unikt?

• Finansiering av EU i EcoInnovation programmet:

• The creating of Europe´s first value chain of recycled rubber from end-of-life tyres to 
high quality rubber & plastic end products brings the beginning of a solution for the 
recycling of tires in Europe”

• Utsett till ett av Europas 100 mest intressanta miljöprojekt av
EcoInnovation SEEDS  ”readiness level 9”

• Vi har en unik teknologi som “gifter” vanliga plaster med gummikorn och
skapar material som är lika bra, men ofta bättre än de 
ursprungliga återvunna materialen. 



Historia- kort version
• I mitten av 90 talet skapades idén om hur man skulle kunna få vanliga 

plaster att fästa på gummikorn och på så sätt förenkla processen för 
att tillverka gummiliknande produkter.
• 2010 listades Ecorub AB på Aktietorget (numera Spotlight 

Stockmarket) för att få tillgång till kapital
• 2013-09 Produktionsanläggning som kunde tillverka 9 miljoner 

kvadratmeter gummiduk.
• 2014 Riskkapitalister tog över. Innovatören knuffas ut. Fokus på en

enda produkt,  som man misslyckades med. Nya vd:ar i omgångar. 
Bolaget töms på allt förutom namnet och platsen på Spotlight 
Stockmarket.



Nutida historia

• 2016-07. Ny styrelse – nytt handlingsprogram. Investeringskapital 
slukades i gömda skulder. Fusion av alla dotterbolagen.
• April 2018. Köp av industrifastighet. Flytt av verksamheten.
• Systematisk verksamhetsutveckling

• Omvandla avfall till handelsprodukt
• ISO certifiering  - Organisationsutveckling
• Upp bygget av laboratorium – nu fullt utrustad
• Produktionspark: Pelletstillverkning.  Formsprutningsmaskiner.
• Finansiering



Vad pågår nu

• Ecorub gör en kraftfull satsning – genom en konsultinsats - för att 
etablera en vässad säljorganisation som har som uppgift att bära ut 
informationen om TPRR och skapa förutsättningen för en fördubbling av 
försäljningsvolymen från ett år till nästa för att nå de av ägardirektivet 
uppsatta målen.
• 4 material registrerade på REACH/Kemikalieinspektionen. Fler på gång som 

täcker fler materielområden.
• 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 ).
• Vi söker samarbetet med företag som är intresserade hållbar verksamhet 

med produkter av återvunna material som i sin tur går att återvinna igen i 
cirkulära system.
• Ecorub gör såväl gummi som plast cirkulärt! 




