Hearing med Åke Paulsson, vd EcoRub AB

Åke Paulsson: Hej, välkomna till denna webbhearing. Ni är nu hjärtligt välkomna att ställa frågor!
Tänk på att ni måste vara inloggade som deltagare för att kunna ställa frågor.
sdfdf: Hej! Vad skall pengarna i den pågående emissionen användas till? (2013-10-11 15:21:52)
Åke Paulsson: Pengarna ska huvudsakligen användas som rörelsekapital och i mindre omfattning
finansiera produktionsanläggningen för formsprutningsråvara. Den anläggningen finansieras främst
genom en procentuell ersättning på omsättningen. (2013-10-15 10:01)
Niels H: Hur många patent har ni, kan du räkna upp dem här? Vilket är ni mest stolt över? (2013-1015 09:19:31)
Åke Paulsson: Vi har ett patent. Men främst har vi en unikt Know How och decennium av
utvecklingsarbete. (2013-10-15 10:03)
Niels H: Vilka är era största konkurrenter? (2013-10-15 09:19:56)
Åke Paulsson: Vi har inga egentliga konkurrenter när det gäller återbrukningsmaterial. Vi konkurrerar
med jungfrulig råvara. Vårt material har likvärdiga materialegenskaper som dessa, men är
återbrukningsmaterial och kan ha ett lägre pris om det är nödvändigt. De konkurrenter som finns som
hanterar återbrukningsmaterial har materialegenskaper som är kraftfullt sämre än våra. EU har ju i sin
beslutsmotivering för stödet till oss sagt att vi är Europas första gummiåtervinningsprojekt där gummit
har materialegenskaper liknande den ursprungliga. I Europa är den faktiska materialåtervinningen av
bildäcksgummi under 1 % trots att det inom EU finns lag på att bildäck ska materialåtervinnas. Det
beror på avsaknaden av teknik - vilket vi har. (2013-10-15 10:09)
Moderator: Förstår inte detta med Units i er emission? (2013-10-15 09:41:09)
Åke Paulsson: Vi gör en företrädesemission som egentligen är två därav benämningen unit. Just nu
pågår en företrädesemission med värde 0,90 kr och om man köper in sig nu får man rätten att köpa
lika många aktier i mars 2014 för 1,25. Om man inte köper aktier nu får man inte köpa aktier i mars,
men om man köper nu är man inte tvingad att köpa aktier för 1,25 i mars. Teckningsrätterna för
aktierna i mars kommer att bli föremål för handel från november i år. (2013-10-15 10:10)
Jonas: Vad innebär Project ACE? Hur säkra är ni på att få 1,5 mkr i juni 2014? Kan ni få mer bidrag
senare? (2013-10-15 09:54:37)
Åke Paulsson: Vi har arbetat upp en ersättning på 1,5 miljoner. Vi kommer inte att kunna nyttja oss
av hela den pott som är avsatt för vår räkning. Det beror på att det är först om några månader som vi
kan leverera råvaror till kunder. Hela andra delen av ACE projektet som motsvarade 2/3 av
kostnaderna skulle handla om försäljning till de marknader som vi identifierat under första halvan av
projektet. Och där är vi som sagt rejält försenade. (2013-10-15 10:14)
Lisa Lund: Brinner ni alla för miljön? Är det främsta drivkraften i bolaget? (2013-10-15 10:08:33)
Åke Paulsson: Jag är idag 64 år och har arbetat med miljöfrågor sedan jag var 18 år. Det har gällt
hela spektrumet från arbetsmiljöfrågor (engagerad och anställd i fackliga organisationer), utsläppen
från Rönnskärsverket till eget företagande i miljöfrågor. Miljö är mitt karma. (2013-10-15 10:31)
Jonas: Var får ni er råvara från? Behöver den bearbetas eller kan den användas rakt av? (2013-10-15
09:58:32)
Åke Paulsson: Vi köper in gummiråvara i form av pulveriserade bildäck. Det finns en enorm
överproduktion av sådant - så där finns inga problem. Återvunnen plast köps in i form av tvättade och
fragmenterade konsumentförpackningar. En del tillsatsämnen och copolymerer köps in som ny råvara.
(2013-10-15 10:33)

Jimmie: Hur går det ekonomiskt för det amerikanska bolaget som har motsvarande patent i USA? Kan
man tänka sig olika former av samarbete med det bolaget? (2013-10-15 10:05:09)
Åke Paulsson: Min kollega i USA har gått i pension, men det finns ett antal företag som köpt
licensrättigheter och ett par av dessa samarbetar vi med för inköp av gummiduk. Sådan gummiduk
kommer vi själva kunna tillverka under 2014 och då får vi möjlighet att med större exakthet styra
materialegenskaper och också göra produkter med nya och kundanpassade egenskaper (2013-10-15
10:36)
Åke Paulsson: Eftersom det dykt upp så många frågor förlängs hearingen till åtminstone kl 11.
gsgi: Vilka investeringar krävs av era tänkta kunder för att ställa om till ert material? Kan t.ex.
befintligt utrustning användas? (2013-10-15 10:17:25)
Åke Paulsson: Företag som sysslar med plastproduktion behöver inga extra investeringar i
normalfallet. Företag som är "gummiföretag" behöver justera sin maskinpark så att formar kan kylas
och extruderar värmas upp betydligt mera än de är vana vid. (2013-10-15 10:41)
Moderator: Varför finns det inget avtal kring produktionsanläggning för gummiduk nu? (2013-10-15
09:41:29)
Åke Paulsson: Eftersom vi importerar gummiduk enligt vårt recept från USA är det inte nödvändigt
för oss att just nu tillverkar dukar i egen anläggning. Formsprutningsråvara kan vi inte importera från
USA eftersom sådant inte tillverkas där. (2013-10-15 10:41)
Jimmie: Vägen för Ecorub sedan introduktionen har inte varit direkt spikrak, med bla konkurs i
dotterbolaget Arbergo och tidigare misslyckande att finansiera en produktionsanläggning för
formsprutningsråvara. Vad talar för att det ska gå bättre nu? (2013-10-15 10:04:42)
Åke Paulsson: Vi har haft maximal otur med tidigare emissioner. Första emissionen hade finalvecka
samtidigt som finansmarknaden brakade samman när Greklandskrisen kom. Prognosen från
fondmäklaren sade att emissionen skulle bli övertecknad, men den veckan när den "stora floden" av
teckningslistor skulle komma kom inget! Finansmarknaden var död och samhället var präglat av
undergångsstämningar. Vår andra emission var lika bra timat - den kom samtidigt som Greklandskris
nr 2! Den ledde i sin tur till finansiella problem i koncernen som slutade i konkursen för dotterbolaget
Arbergo AB. Nu har vi läget att halva emissionen är garanterad. Och vad jag ser av det intresse som
går att mäta kommer det är att gå bra. Vår fondkommissionär har ringt rund till våra nuvarande
delägare och rapporten från dem var att man aldrig tidigare haft så positiv respons vid sina
rundringningar. Men först på fredag vet vi säkert. Fram tills dess går det vara sia. (2013-10-15 10:52)
Kalle: Jag har inte lusläst memorandumet och Ecorub har ju varit en relativt anonym aktie tidigare. Nu
går ni ut med samma målsättning som i samband med noteringen, att ni ska omsätta runt 100 mkr
inom några år. Skillnaden är att ni nu har en produktionsanläggning i princip klar, och som ska klara
av en produktion motsvarande en försäljning på den nivån. Vilka är de största riskerna för att detta
mål ändå inte kan uppnås? Ex. Kan det bli svårt att hitta kunder? Svårt att nå kvalitet i produktionen?
Annat..? (2013-10-15 10:36:00)
Åke Paulsson: Klart är att det går ju inte att vara säker kring målsättningen om 100 miljoner inom 35 år. Men vi har haft projekt på gång med möjliga volymer i den storleksordningen som runnit ut i
sanden för att vi inte kunnat leverera. Vi har haft en rad andra projekt som också runnit ut i sanden på
grund av att vi inte kunnat leverera där våra samarbetspartners blivit oerhört upprörda och vi har
bränt en rad relationer. Vi kommer naturligtvis att försöka sätta nytt liv i dessa projekt så fort vi kan
se att vi kommer att kunna leverera. Vårt EU-projekt hade som uppgift att under sin första halva
identifiera marknader och kunder och vi överträffade målsättningen minst 3 ggr. Jag känner inge oro
när det gäller att hitta kunder och klara av materialkrav och produktionskapacitetskrav. Däremot har vi
ju att samarbeta med såväl stora som små företag och den tid denna process tar blir oftast
underskattad. Vi får försöka hitta en mix där vi får fram en snabba beslut. (2013-10-15 11:00)
Åke Paulsson: Vi förlänger hearingen med minst 15 minuter!

Jonas: Vad kan er produkt användas till? Finns det några väsentliga begränsningar? (2013-10-15
10:04:09)
Åke Paulsson: Vårt material har unika egenskaper när det gäller beständighet och är särskilt lämpligt
för utomhusapplikationer. Dessutom har den unika egenskaper när det gäller hantering av vibrationer.
Här finns ett särskilt målområde nämligen applikationer till bilar. Det går också lätt att limma ("vanligt
gummi" är hopolöst att limma) . Vi har därför en växande marknad för halkskydd, mm som ska vara
fastklistrat på golv el dyl. Vår material är termoelastiskt och det betyder att det smälter. Det går därför
inta att använda till tex bildäck men däremot till andra typer av däck som inte blir så kraftigt
uppvärmda. (2013-10-15 11:06)
Walkman: Vad är det för typ av produkter som ni ska formspruta? (2013-10-15 10:15:21)
Åke Paulsson: Vi kan formspruta det mesta som kan vara svart, men främst sådant som behöver
vara mer eller mindre elastiskt. Det går att formspruta en del färgade produkter också men då krävs
restgummi som från början är färgad - och sådant finns att tillgå men i ganska små mängder. (201310-15 11:13)
Walkman: Hur många gubbar/gummor krävs det för att drifta den maskin som ni ska hyra? (2013-1015 10:13:28)
Åke Paulsson: Det är bara några stycken per skift som behövs för att köra maskinen för tillverkning
av formsprutningsråvara. Fler behövs den dag vi ska tillverka gummidukar. (2013-10-15 11:15)
Åke Paulsson: Hearingen avslutas nu, tack för ert stora intresse! Har ni fler frågor kan ni skicka dem
till min e post: ake.paulsson@ecorub.se Med vänliga hälsningar

