PRESSEMELDING

Fortsatt fremdrift og positive markedsaktiviteter
Oslo, 25. november 2021: Circa Group (Euronext Growth Oslo: CIRCA)
offentliggjorde i dag sine resultater for tredje kvartal 2021. Selskapet vil avholde
et webinar kl. 08:30 i dag, påmelding skjer ved e-post til info@circagroup.no.
Circa Group muliggjør overgangen til bærekraftig kjemi ved å produsere sikre,
lavkarbon-baserte alternativer til giftige og fossilbaserte kjemikalier, samt nye
muligheter for produsenter av spesialmaterialer og legemidler. ReSolute™ vil
være den første av flere storskala-fabrikker som er planlagt åpnet. Innen 2030 vil
disse fabrikkene kunne produsere et samlet årlig volum på 80.000 tonn av bioløsemiddelet Cyrene™.
Kunngjøringen fra Circa i oktober om økte kostnader knyttet til byggingen av
ReSolute™-fabrikken har ført til et sterkt fokus på aktiviteter som adresserer de
økte
investeringene.
Dette
omfatter
gjennomgang
av
prosessen,
optimeringsaktiviteter,
reallokering
av
kapitalressurser,
tilskudd
og
leverandørfinansiering. Den interne gjennomgangen fortsetter inn i fjerde kvartal,
og Circa fortsetter å evaluere muligheter for å øke fabrikkenes produktivitet og
effektivitet, og for å redusere fabrikkens driftskostnader.
“Gjennomgangen gir en mulighet til å raffinere teknologien for å øke
produksjonsavkastningen. Videre ser vi på tilnærminger som bruker bio-kullet fra
produksjonen til energi for å redusere kostnader og styrke lavkarbon-posisjonen.
Jeg er også svært glad for den sterke støtten fra franske myndigheter og
lokalsamfunn til ReSolute™. Vi ser et økende positivt markedsengasjement som
støttes av vårt voksende team, noe som bekrefter at Circa vil spille en viktig rolle
i overgangen til bærekraftig produksjon av avanserte bio-baserte kjemikalier,”
sier Tony Duncan, konsernsjef i Circa Group.
Det pågår samtaler med ytterligere to distribusjonsselskaper for videresalg – en
for markedene i UK, og en annen for Australia og utvalgte asiatiske markeder.
Samtidig er det god fremdrift i produktutviklingen, med et nytt team ledet av Dr.
Marc Hein som fokuserer på markedsmuligheter for levoglucosenone innenfor
smakstilsetninger, legemidler, landbrukskjemikalier og polymerer.
En ny royaltyavtale for Cyrene™ har blitt inngått med University of York, og
omfatter reduserte satser, støttet fra pågående FoU og utviklingsarbeid som ser
på anvendelsesområder for nye løsemidler og bestemte levoglucosenonederivater
Selskapet fortsetter å være godt finansiert etter kapitalemisjonen i mars 2021, og
fremtidsutsiktene indikerer en lang finansiell horisont.
Se full kvartalsrapport på: https://circa-group.com/stock-announcements

Om Circa Group
Circa Group ble etablert i 2006. Selskapet konverterer biologisk avfall til avanserte
biokjemikalier ved hjelp av sin proprietære Furacell™-prosess. Produktporteføljen
er under utvikling, og omfatter smakstilsetninger, biopolymerer og bio-løsemidler.
Cyrene™ er produsert i ett steg fra plattform-molekylet levoglucosenone, og er et
eksempel på et løsemiddel som er et bærekraftig alternativ til tradisjonelle polare
aprotiske løsemidler. Circa utvinner verdi av bioavfall gjennom å skape nye- og
erstatningskjemikalier fra fornybare innsatsfaktorer. Samtidig møter selskapet
den økende etterspørselen etter biobaserte alternativer som er drivere for en mer
bærekraftig økonomi. I mars 2021 ble Circa Group notert på Euronext Growth i
Oslo, under symbolet CIRCA.
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