PRESSEMELDING
POSITIV TEKNISK OG FINANSIELL UTVIKLING
UNDERSTØTTER FREMDRIFTEN TIL CIRCA
Oslo, 2. mars 2022 - Circa Group AS (Euronext Growth Oslo: CIRCA) har i dag
offentliggjort resultatene for fjerde kvartal. Selskapet avholder et webinar i dag
kl. 08:30 (se detaljer under).
Utbyggingen av ReSolute™-fabrikken i Frankrike fortsetter å vise fremgang, og et
betydelig arbeid har blitt gjort for å sikre at fabrikkostnadene holdes innenfor de
annonserte estimatene.
Tidlig i første kvartal 2022 annonserte Circa at utviklingen av ReSolute™-fabrikken
har mottatt 8,2 millioner Euro i støtte fra franske myndigheter som del av deres
‘France Relance’-program.
Samtidig har Circa også jobbet med å redusere investeringsrisikoen gjennom
intern reallokering av kapitalkilder, og ved å utforske muligheter fra tilskudd og
leverandørfinansiering som sikrer fortsatt god kapitalisering av ReSolute™prosjektet.
“ReSolute™ er en av virksomhetens viktigste innovasjonsdrivere. Mens
kjerneteknologien og -prosessen har forblitt stabil, har oppskalering gitt nye
muligheter til å drive frem økte volumer og redusere kostnader. Vi har allerede
sett mulige økninger i produktivitet på 15-20% gjennom å optimere
destillasjonsprosedyrer, og nylige forsøk med gjenbruk av biokull fra
produksjonen som energikilde viser muligheten for å spare 2 millioner Euro i
operasjonen årlig. Vi er også svært fornøyd med mottakelsen prosjektet har fått
fra franske myndigheter på alle nivåer. Det har vært støtte til Circa i all trinn,
og dette sikrer fremgang og baner vei for at ReSolute står klar i slutten av 2023.
Samtidig opplever vi en økende markedsaksept for Cyrene med vår største
leveranse til Merck KGaA fra FC5-fabrikken i Tasmania, og med utviklingen av
forholdet til Oqema som distributør til britiske kunder,” sier Tony Duncan,
administrerende direktør i Circa Group AS.
Circa sin ReSolute-fabrikk vil produsere grønne og bærekraftige løsemidler i
industriell skala ved å utnytte lokalt bioavfall fra skogbruk til produksjon av
Cyrene™, og erstatte konvensjonelle og skadelige løsemidler som tradisjonelt er
basert på petrokjemikalier. Fabrikken vil være den første av sitt slag til å
produsere løsemiddelet Cyrene™ i kommersiell skala på 1000 tonn per år.
Selskapet har en robust kapitalstruktur etter emisjonen på 52 millioner Euro i
mars 2021 og mottatte tilsagn på utviklings- og investeringsstøtte til
Resoluteprosjektet. Circa forventer ikke signifikante salgsinntekter forut for
oppstarten av ReSolute™-fabrikken i tredje kvartal 2023

Et kort webinar blir avholdt kl. 08:30 CET i dag, der ledergruppen vil gjennomgå
et sammendrag av Q4-resultatene og svare på spørsmål.
Klikk her for å delta på møtet:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YWNkOTk0MTYtZDk5OS00NDVmLWJkOTAtNjExYj
E3MjNhYjk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fe83
212-6533-49bf-96c71c50525cb252%22%2c%22Oid%22%3a%22b5d8e996-8850-41339fce-bf140a9a7209%22%7d
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 fornybare
kjemikalier fra cellulose, og bidrar til industriers sirkulærøkonomi. I mars 2021
ble Circa Group notert på Euronext Growth i Oslo, under symbolet CIRCA.
www.circagroup.com.au
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