
 

 

PRESSEMELDING 

STRATEGISK PARTNERSKAP MED LEVERANDØR SIGNALISERER 

BETYDELIG FREMDRIFT 

 

Oslo, 24. mai 2022 – Circa Group AS (Euronext Growth Oslo: CIRCA) offentliggjorde i dag 

resultatene for første kvartal. Et webinar vil bli avholdt kl. 08.30 i dag (se detaljer nedenfor). 

ReSolute™-prosjektet i Frankrike har fortsatt god fremgang, med betydelig arbeid utført 

sammen med leverandører i løpet av kvartalet. 

En viktig milepæl ble nådd 20. mai da Circa kunngjorde signeringen av en intensjonsavtale 

med Valmet for å realisere og optimalisere Furacell™-produksjonsprosessen i stor skala 

gjennom ReSolute-prosjektet og fremtidige storskalaanlegg. Valmet vil være hovedleverandør 

av utstyr for prosessering, og bidra aktivt til å akselerere utviklingen av Circas storskala 

produksjonsanlegg. 

Arbeidet med andre leverandører har også blitt videreført, med fokus på optimalisering av 

destillasjonsprosessen og forsøk med råvarer. 

«Å jobbe med sterke industripartnere som Valmet styrker i betydelig grad Circas evne til å 

levere på vekstplanen om å produsere 80 000 tonn Cyrene™ per år innen 2030. De enorme 

mulighetene som ligger i markedet for bærekraftige biokjemikalier blir understreket gjennom 

å sikre strategiske leverandører. Dette viser også fremsyntheten til ulike myndigheter, blant 

annet den franske regjeringen, som finansierer ny grønn industri og gjennomgående har gitt 

positiv støtte til Circa over tid. Med vår globale leder for produksjon om bord er Circa nå meget 

godt posisjonert for å akselerere fremdriften på fremtidige fabrikker», sier konsernsjef Tony 

Duncan. 

Circas ReSolute-fabrikk vil produsere grønne og bærekraftige løsemidler i industriell skala ved 

å bruke lokal biomasse til å produsere Cyrene™, som kan erstatte konvensjonelle, skadelige 

løsemidler som tradisjonelt lages av petrokjemikalier. Biokull fra prosessen vil bli brukt som 

en fornybar energikilde for å redusere kostnadene og anleggets samlede fotavtrykk. 

Tidlig i Q122 ble det kunngjort at Circa ble tildelt 8,2 millioner euro fra den franske regjeringen 

til utvikling av ReSolute™-fabrikken i den østlige delen av Frankrike, som en del av 

regjeringens «France Relance»-program. 

Circa annonserte også en prisøkninger på 25 % for LGO og 15 % for produktporteføljen 

Cyrene™ i alle markeder. Støtten fra markedet fortsetter å vokse, med pågående diskusjoner 

om salgskontrakter med to europeiske distributører. 

Selskapet er fortsatt godt finansiert, og anslag indikerer en lang finansiell horisont. Circa 

forventer ikke betydelige salgsinntekter før ReSolute™-anlegget settes i drift i andre halvdel 

av 2023. 

  



For å delta på webinaret om Q1-resultatene, vennligst kopier og lim inn lenken under i 

nettleseren: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup[1]join/19%3ameeting_M2M0ZWE5OTEtY2VlNC0

0OWU3LTkyNTYtMmIyZThjM2M2ZTE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%

227fe83212-6533-49bf-96c7- 1c50525cb252%22%2c%22Oid%22%3a%22b5d8e996-

8850-4133-9fce-bf140a9a7209%22%7d 

 
 
Om Circa 

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 som Cyrene™, et 
alternativ til tradisjonelle fossilbaserte 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 sirkulærøkonomi. I mars 2021 ble Circa Group notert på Euronext Growth i Oslo 
(CIRCA).  
 
www.circa-group.com 
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Dette prosjektet har mottatt finansiering fra Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under 

tilskuddsavtale nr. 887674. JU mottar støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings- og 

innovasjonsprogram og Bio Based Industries Consortium. 
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