PRESSEMELDING
RESULTATENE I Q3 VISER GOD FREMDRIFT FOR RESOLUTE™
Oslo, 17. november 2022 – Circa Group AS (Euronext Growth: CIRCA) offentliggjorde i dag
sine resultater for tredje kvartal. I denne forbindelse avholder selskapet et webinar kl. 08:30 i
dag (detaljer nedenfor).
En viktig milepæl er nådd med signeringen av en kontrakt mellom Circa og Valmet for
levering av kjerneteknologi og utstyr til ReSolute™-anlegget, som annonsert tidlig i
november. Kontraktsinngåelser med andre store leverandører går fremover som planlagt, og
kontraktsarbeidet går nå inn i sluttfasen. Selskapet fortsetter arbeidet med
kostnadsreduserende tiltak for å motvirke det vedvarende inflasjonspresset.
«I løpet av tredje kvartal har vi tatt betydelige skritt nærmere igangsettelsen av ReSolute™
mot slutten av 2023. Planene våre for det neste anlegget begynner å ta form med
signeringen av en avtale mellom Circa og Valmet for konseptuell engineering av FC6 (neste
steg fabrikk på >10.000-tonn). Circa Renewable Chemistry Institute jobber aktivt med å
støtte kunder med å ta i bruk Cyrene™ i industrielle prosesser, og måten vi deler vår
ekspertise på har blitt godt mottatt. Nick Smith er utnevnt som konserndirektør for utvikling
og kommersialisering, noe som setter Circa i en god posisjon for å fremme nye produkter og
for å sikre forpliktende Cyrene™-volumer fra distributører, partnere og kunder», sier
administrerende direktør Tony Duncan.
Den kommersielle interessen for Cyrene™ fortsetter å utvikle seg, og forhandlingene går
fremover i våre nøkkelmarkeder. Circa bidrar med et sikrere lavkarbonalternativ til giftige
fossilbaserte kjemikalier. Dette inkluderer bioløsningsmidlet Cyrene™, som vil bli produsert
på ReSolute™. Med 1 000 tonn produksjonskapasitet er det det første av flere industrielle
anlegg som vil bli satt i drift i en ambisiøs vekstplan som vil øke kapasiteten til 80 000 tonn
per år innen 2030.
Selskapet har en robust kapitalstruktur, og er godt finansiert etter kapitalinnhentingen på
EUR 50 millioner i mars 2021, samt utviklings- og finansieringsstøtte fra EU og franske
myndigheter. Circa Group forventer ikke noe vesentlig omsetning før igangkjøring og
oppstart av ReSolute™-anlegget.
Se full kvartalsrapport på: https://circa-group.com/investors/reports-presentations/
Benytt vedlagte lenke eller kopier den inn i din nettleser for å delta på webinaret for Q3resultatene:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NGVkMDdlNzUtZmFmOS00NDJmLTgwZWYtZjU2ZDM0N2E2ZjRk%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fe83212-6533-49bf-96c71c50525cb252%22%2c%22Oid%22%3a%22b5d8e996-8850-4133-9fcebf140a9a7209%22%7d

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.
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