
 
 

Biosorbe tar in 9 MSEK med Jula Holdingkoncernen som 
leadinvestor för uppförande av produktionsanläggning och 
kommersialisering av GreenAll™ 

 

GreenAll fr Biosorbe i användning för filtrering av oljeblandat vatten 

 

Stockholm 20 augusti 2020 

Miljöteknikbolaget Biosorbe AB (”Biosorbe” eller ”Bolaget”) stänger en kapitalrunda på 9 MSEK ledd 
av Jula holdingkoncernen. Genom rundan, där även befintliga aktieägare deltar, tillkommer totalt fyra 
nya aktieägare. Kapitalinjektionen kommer att används för uppförandet av produktionsanläggning 
och kommersialisering av GreenAllTM. 

Biosorbes patentsökta cellulosabaserad material, GreenAll™, används för att effektivt rena förorenat 
vatten, mark och luft från olja och andra kolväten. Det unika materialet GreenAll™ innebär ett 
miljövänligare sätt att rena miljön från utsläpp och kontaminering av bland annat olja, jämfört med 
traditionella metoder. Produkten tillverkas i pilotskala i Rottneros Bruks lokaler i värmländska Sunne, 
och levereras just nu till en handfull kunder.  

”Kapitalinjektionen tillsammans med Jula som del av ägargruppen ger Biosorbe en möjlighet att 
accelerera expansionstakten väsentligt, samtidigt som vi snabbare kan ta oss in på 
konsumentmarknaden”, säger Lars-Erik Sjögren, VD på Biosorbe. 

”Investeringen går i linje med vår ambition att satsa på bolag med en tydlig hållbarhetsprofil. Vi tror 
på företag med fokus på lönsamma, hållbara möjligheter och som delägare i Biosorbe kommer vi att 
kunna erbjuda produkten även i våra varuhus”, säger Magnus Sigurd, Business Development 
Director på Jula.  



För ytterligare frågor 

Lars-Erik Sjögren, VD Biosorbe, +46 708 44 35 27, les@biosorbe.com 

Johan Bennarsten, ordförande Biosorbe, +46 707 49 56 59, johan.bennarsten@biosorbe.com 

Magnus Sigurd, Business Development Director Jula, +46 701 90 89 11, magnus.sigurd@jula.se 

 

 

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. www.biosorbe.com  

Om Jula Holding 

Jula grundades 1979 som ett familjeföretag. Karl-Johan Blank, Julas ägare, har varit med från starten 
och byggt upp företaget. Sedan några år har Jula utvecklats till en koncern, Jula Holdingkoncernen, 
med verksamheter inom Retail, Fastigheter, Finans, Logistik och Hotell. Jula Holdingkoncernens 
huvudkontor finns i Skara, Sverige. Koncernen har cirka 3 500 anställda och 2019 omsattes drygt 8,1 
miljarder SEK. Retailföretaget Jula är koncernens ursprung. Jula erbjuder händiga människor ett brett 
och noga utvalt sortiment av produkter för hemmet, trädgården och fritiden till låga priser. Detta 
erbjuds via en stark e-handel och totalt 101 varuhus, 54 i Sverige, 34 i Norge och 13 i Polen. 
www.jula.com 

 

 


