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Biosorbe och Ekman inleder samarbete 

Torsdagen den 21 oktober har Ekman & Co AB och Biosorbe AB undertecknat 
ett samarbetsavtal gällande för global försäljning, marknadsföring och logistik 
av Biosorbes produkter 

Biosorbe har tagit fram gröna och effektiva lösningar baserade på cellulosa för att 
sanera vatten och luft. Deras första applikationer, som är ett resultat från forskning 
på KTH, är sanering av oljespill inom bland annat industri, vattenrening och 
transportnäring. Det unika biobaserade materialet de tagit fram skapar även på sikt 
möjligheter inom bland annat byggindustrin.   

Ekman & Co AB (”Ekman”) är ett handelshus sedan 1802 med rötterna just härifrån 
Värmland. Ekman är idag ett globalt bolag med kontor i 40 länder och finns 
representerade i över 100 länder. Bolaget omsätter 20 miljarder kronor och fokus är 
på skogsindustriprodukter såsom pappersmassa, kartong, papper och återvunna 
material. 

 

Bolagens gemensamma satsning och samarbete möjliggör för Biosorbe att på ett 
unikt sätt för ett startup nå ut på den globala marknaden. För Ekman innebär 
Biosorbes produkter och innovationer att man fortsätter att satsa mot en mer hållbar 
framtid med biofibern i fokus. 

- Vi är otroligt spända på denna resa tillsammans med Biosorbe, det är nu arbetet 
börjar på riktigt, säger Nina Elmersson, Vice President Ekman Innovare   
 

- Ekmans globala närvaro gör att Biosorbe över en natt har representanter runt om 
i världen med en stor lokal marknadskännedom, fortsätter Biosorbes VD, Lars-
Erik Sjögren.  

 

 För ytterligare frag̊or  

Lars-Erik Sjögren, VD Biosorbe, +46 708 44 35 27, les@biosorbe.com 
Nina Elmersson, Vice President Ekman Innovare  , +46 705 09 55 04, 
nina.elmersson@ekmangroup.com  
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GreenAll som sugit upp spillolja 

 

 

Om Biosorbe  

Biosorbe är ett miljöteknikbolag som tillsammans med KTH har utvecklat det patentsökta biomaterialet, 
GreenAll™, för effektiv och miljövänlig absorption av kolväten i luft, mark och vatten, vilket kan ersätta dagens 
plast- och oljebaserade alternativ men även rena där man idag inte har några alternativ. GreenAll™ absorberar 
effektivt oljor och kolväten i förorenat vatten och luft. De absorberande oljorna kan återanvändas eller brytas ned 
till ofarligt material samtidigt som det förorenade vattnet blir rent. Produkten är ett resultat av ett 
forskningsprojekt på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. som har utvecklats och nu kommersialiserats av 
Biosorbe, med fortsatt samarbete med KTH och även Karlstads Universitet. www.biosorbe.com  

  

Om Ekman 

Ekman är en global försäljnings- och marknadsföringsorganisation som strategiskt sammanför köpare och 
säljare av skogsindustriprodukter runt om i världen. Vi gör internationell handel enkel och lönsam för partners i 
mer än 100 länder. 

Med global närvaro och lokal expertis tillför vi värde under hela affärsprocessen genom att erbjuda 
konkurrenskraftiga inköp, starka finansiella lösningar och effektiv logistik. Ekman har mer än 300 anställda på 40 
kontor över hela världen och hanterar cirka 4,5 miljoner ton skogsindustriprodukter varje år. 
www.ekmangroup.com 

 


