
 

 

PRESSEMELDING 

 

RESULTATENE I Q2 VISER GOD FREMDRIFT FOR RESOLUTE OG NYTT 
INSTITUTT STØTTER DEN KOMMERSIELLE UTVIKLINGEN  

 

Oslo, 25. august 2022 – Circa Group AS (Euronext Growth: CIRCA) rapporterte i dag resultater for 
andre kvartal. I denne forbindelse avholder selskapet et webinar kl. 08:30 i dag, se under for detaljer.  

ReSolute™-prosjektet fortsetter å nå viktige milepæler. Circa og Valmet signerte en intensjonsavtale i 
løpet av kvartalet, som bekrefter leverandøren av prosessteknologi og utstyr som partner for 
ReSolute™ og etterfølgende fabrikker. Kontraktsinngåelser med andre store leverandører går 
fremover som planlagt, og med grunnleggende prosjektering fullført, er neste steg i byggingen i gang. 
Presset på forsyningskjedene som følge av konflikten i Ukraina og gjenåpningen etter Covid er 
fortsatt en bekymring, og Circa jobber tett med utstyrsleverandører for å minimere påvirkningen. 

«Det har vært et solid kvartal for Circa, med god fremdrift som bekrefter at vekstplanen vår er i rute. 
Med CRCI på plass for å støtte kunder som legger om til Cyrene™ kommer vi et skritt nærmere bruk 
av produktene våre i industrielle prosesser. Og avtalen med Valmet som vår prosessteknologipartner 
setter Circa i førersetet etter hvert som etableringen av vår neste fabrikk "FC6" tar fart. Denne positive 
utviklingen forsterker Circas ambisjon om å være en storskalaprodusent av bærekraftige kjemikalier." 
sier administrerende direktør Tony Duncan. 

Circa Group har inngått avtale om etableringen av Circa Renewable Chemistry Institute (CRCI) ved 
University of York. CRCI vil jobbe med kunder for å legge om fra petrobaserte løsemidler, og øker 
Circas kapasitet til å utvikle målrettede LGO-derivater, inkludert biopolymerer til privat og industriell 
bruk. 

Den kommersielle utviklingen fortsatte innen sektorer der Cyrene™ viser overlegne egenskaper. 
Disse inkluderer tekstilgjenvinning, batterier, grafén, karbon-nanorør (CNT) og andre karbonrelaterte 
industrielle prosesser. Nye anvendelser blir fortsatt identifisert i publiserte forskningsartikler fra hele 
verden, der Cyrene™ og andre Levoglucosenone (LGO)-derivater viser muligheter i stor skala slik 
som fjerning av svovel i raffinerier, kjemisk CO2-fangst og spalting av lignin. 

Distributørenes interesse for Cyrene™ er fortsatt sterk, og forhandlingene går fremover for å utvide 
distribusjonskanalene for vårt flaggskip innen biobaserte løsemidler. Prisene på konkurrerende 
løsemidler har holdt seg på høye nivåer, og det er ingen indikasjoner på at doblingen, og i noen 
tilfeller tredoblingen, av prisene som følge av petroleumsbasert råvareavhengighet vil endre seg på 
mellomlang sikt. 

Philipp Morgenthaler startet opp som Global Head of Manufacturing 1. mai 2022, samtidig som man 
åpnet konsernhovedkontoret i Oslo. Et nytt team startet opp i løpet av andre kvartal, som støtte til 
finansdirektøren innen områdene finans og juridisk. 

Selskapet har en robust kapitalstruktur, og er godt finansiert etter kapitalinnhentingen på 50 millioner 
EUR i mars 2021, samt utviklings- og finansieringsstøtte fra EU og franske myndigheter.  

Se full kvartalsrapport på: https://circa-group.com/stock-announcements 
Benytt vedlagte lenke eller kopier den inn i din nettleser for å delta på webinaret for Q2-resultatene: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Yjk3MGQ3NjQtNGFlYi00YzQzLTlmNTMtYTVhOGQ0MTlkOGUz%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 
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Om Circa Group  
 
Circa Group ble etablert i 2006. Selskapet konverterer biomasse til avanserte biokjemikalier ved hjelp 
av sin proprietære Furacell™-prosess. Produktporteføljen er under utvikling, og omfatter 
smakstilsetninger, biopolymerer og bio-løsemidler som Cyrene™. Circas ReSolute™-fabrikk vil 
produsere grønne og bærekraftige løsemidler i industriell skala ved å bruke lokal sertifisert 
skogbiomasse, og vil erstatte konvensjonelle skadelige løsemidler som tradisjonelt er laget av 
petrokjemikalier. Fabrikken vil være det første i sitt slag som produserer bioløsemiddelet Cyrene™ i 
stor skala. Ved å lage fornybare kjemikalier fra cellulose, utvinner Circa verdier fra ikke-spiselig 
overskuddsbiomasse og bidrar til industrier som går over til en mer sirkulær og avkarbonisert 
økonomi. I mars 2021 ble Circa Group notert på Euronext Growth i Oslo, under symbolet CIRCA. 
 
www.circa-group.com 
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