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Beslut
Disciplinkommittén tilldelar Recyctec Holding AB en allvarlig erinran.

Hemställan m.m.
AktieTorgets disciplinkommitté (Disciplinkommittén) har från AktieTorget erhållit en
skriftlig anmälan med begäran om att Disciplinkommittén ska bedöma huruvida Recyctec
Holding AB (publ) (”Recyctec” eller ”Bolaget”) har brutit mot AktieTorgets noteringsavtal
och i så fall besluta skälig påföljd.
Vid sammanträde med Disciplinkommittén den 12 mars 2018 har AktieTorget, företrätt av
marknadsplatschefen Christina Ploom och vice marknadsövervakningschefen Carl-Henrik
Nordberg, gjort några kompletteringar och förtydliganden till sin anmälan.
Recyctec har vid sammanträdet företrätts av Bolagets verkställande direktör Niklas Ekman
och styrelseledamoten Robert Wahren.
Recyctec har skriftligen yttrat sig över AktieTorgets anmälan och vid sammanträdet
muntligen kompletterat sitt yttrande.

Bakgrund
Recyctec godkändes för notering på AktieTorget den 2 januari 2013. Recyctec är ett bolag
med affärsidé att med en effektiv och milj ovänlig metod förädla använd glykol till att åter bli
en industriell produkt.

AktieTorget har vid en genomgång av från Bolaget tidigare offentliggjord information ansett
att Bolaget vid ett flertal tillfällen offentliggjort information som inte varit korrekt och i vissa
fall felaktig och missvisande. Därutöver har tidigare offentliggjord information inte på ett
korrekt och tydligt sätt korrigerats eller uppdaterats när omständigheterna har förändrats.

Disciplinkommitténs bedömning
AktieTorget har lagt Recyctec till last att Bolaget har brutit mot AktieTorgets noteringsavtal i
olika avseenden. AktieTorgets anmärkningspåståenden sammanfattas nedan jämte Bolagets
inställning till påståendena, varefter Disciplinkommitténs bedömning redovisas under en
särskild rubrik.
I detta ärende har AktieTorget lagt Recyctec till last händelser under en längre tidsperiod.
Under denna period har olika versioner av AktieTorgets noteringsavtal varit gällande, varför
hänvisningar till olika bestämmelser i noteringsavtalet nedan ska läsas utifrån den version
som var gällande vid den aktuella tidpunkten.
Överträdelser som AktieTorget lägger Recyctec till last
1. Avsiktsförklaring med Crystal India
AktieTorget har anfört bl.a. följande.
Bolaget har vid ett flertal tillfallen offentliggjort information om en avsiktsförklaring med
Crystal India.
I ett pressmeddelande den 9 januari 2015 offentliggjorde Bolaget information om att Bolaget
hade ingått en avsiktsförklaring med Crystal India. Det angavs att Recyctec ”har sedan en tid
tillbaka haft för avsikt att etablera sin verksamhet i bland annat Asien med omnejd. Som ett
led i detta arbete har en avsiktsförklaring tecknats mellan Recyctec och indiska Crystal India
gällande Recyctecs reningsprocesser.” Vidare angavs att ”Ett slutligt avtal rörande köp av
Recyctecs processteg beräknas bli klart när Crystal India besöker Recyctecs anläggning i
Jönköping, vilket är planerat till februari 2015. Styrelsen kommer att återkomma med besked
om avsiktsförklaringen resulterar i något avtal.”
I ett pressmeddelande den 4 mars 2015 offentliggjorde Bolaget kompletterande information
om avsiktsförklaringen. Det angavs att Recyctec ”har den 27 februari 2015 haft ägarna till
Crystal India på besök. Parterna har haft mer ingående diskussioner om avtalsdetaljer vilka
ska behandlas i Crystal Indias ledning. Således är inget eventuellt avtal rörande köp av
Recyctecs processteg ännu signerat.” Vidare angavs att ”hur utfallet blir återkommer vi
således med längre fram.”

I ett pressmeddelande den 5 juni 2015 offentliggjorde Bolaget kompletterande information om
avsiktsförklaringen. Det angavs att Recyctec ”har genomfört fullskalig rening genom
testköming av 2 000 liter glykol för Crystal India, vilket levererats till bolaget. Dialogen
mellan bolagen fortskrider avseende eventuellt köp av Recyctecs processteg.”
Den 11 november 2015 publicerade nyhetsbyrån Finwire en artikel där det framgick att
Recyctec inom kort skulle komma att teckna ”ett miljonavtal” med ett indiskt bolag. Ett avtal
skulle stå klart inom två till tre veckor, och affären skulle innebära intäkter på upp till 5 mkr.
Sagda information offentliggjordes inte genom ett pressmeddelande. Informationen medförde
en tioprocentig kursökning för Bolagets aktie och en omsättning på över 100 procent.
AktieTorget kontaktade omgående Recyctec och fick bekräftat att det indiska bolag som
omnämns i artikeln var Crystal India. AktieTorget uppmanade Bolaget att kommentera
artikeln i ett pressmeddelande, vilket Bolaget också gjorde senare samma dag. Det angavs att
”Recyctec för sedan en tid tillbaka förhandlingar med det indiska företaget Crystal India
avseende eventuellt avtal rörande köp av Recyctecs processteg, support och licensiering. Som
VD i Recyctec Holding AB vill jag härmed förtydliga att det är just förhandlingar och därmed
är inga avtal ännu signerade, i övrigt finns inga synpunkter på artikeln.”
Bolaget har inte offentliggjort någon ytterligare information kring avsiktsförklaringen med
Crystal India. Marknaden saknar således information om huruvida avsiktsförklaringen har
resulterat i något avtal eller inte och om förhandlingarna med Crystal India fortfarande pågår
eller har avslutats.
AktieTorget anser att den information som Bolaget lämnat om avsiktsförklaringen med
Crystal India inte kan anses uppfylla kravet i noteringsavtalet om korrekt, tydlig och relevant
samt så utförlig information att en investerare kan göra en välgrundad bedömning av
värderingen av Bolagets värdepapper. Här bör särskilt beaktas att Bolagets företrädare i en
tidningsartikel den 11 november 2015 uttalat att avsiktsförklaringen med Crystal India inom
kort skulle bytas ut mot ett miljonavtal. Bolaget har i sitt svar angett att avsiktsförklaringen
med Crystal India inte har resulterat i något avtal eller genererat några intäkter. Bolaget har
inte offentliggjort detta, vilket innebär en överträdelse av bilaga 2, punkt 5 i noteringsavtalet.
Recyctec har medgett att Bolaget åsidosatt noteringsavtalet i de avseenden som AktieTorget
har gjort gällande.
2. Avsiktsförklaring med Cvclon Hellas SA.
AktieTorget har anfört bl.a. följande.
Bolaget har vid ett flertal tillfällen offentliggjort information om en avsiktsförklaring med
Cyclon Hellas SA.
I ett pressmeddelande den 3 februari 2015 offentliggjorde Bolaget information om att Bolaget
hade ingått en avsiktsförklaring med Cyclon Hellas SA. Det angavs att Recyctec ”har sedan

en tid tillbaka haft för avsikt att etablera sin verksamhet i flera länder. Som ett led i detta
arbete har en avsiktsförklaring tecknats mellan Recyctec och grekiska Cyclon Hellas SA
gällande Recyctecs reningsprocesser.” Vidare angavs att ”Beräknat ordervärde per anläggning
blir ca 2 miljoner Euro (exkl. support/service och royalty). Styrelsen kommer att återkomma
med besked om avsiktsförklaringen resulterar i något avtal.”
I en delårsrapport den 20 november 2015 offentliggjorde Bolaget kompletterande information
om avsiktsförklaringen. Det angavs att ”Rörande utlandsaffärema så vill jag nämna att
besöket hos Crystal India nu i oktober avlöpte enligt plan. Nu efter säkerställande av de
tekniska specifikationerna övergår projektet till kommersiell fas. Löpande kontakt sker även
med bolaget Cyclon Hellas i Grekland som besökte oss i juli månad. Kunden skall här lokalt
få miljötillstånd beviljat innan vi går in i en kommersiell fas även här.”
I en halvårsrapport den 21 juni 2017 offentliggjorde Bolaget information om att förhandlingar
med Cyclon Hellas var påbörjade. Det angavs att ”Förhandlingar i södra Europa är påbörjade
med företaget Cyclon Hellas SA ("Cyclon").”
Bolaget har inte offentliggjort någon ytterligare information. Marknaden saknar således
information om huruvida avsiktsförklaringen har resulterat i något avtal och om
förhandlingarna med Crystal India fortfarande pågår eller har avslutats.
AktieTorget anser att den information som Bolaget lämnat om avsiktsförklaringen med
Cyclon Hellas SA inte kan anses uppfylla kravet i noterings avtal et om korrekt, tydlig och
relevant samt så utförlig information att en investerare kan göra en välgrundad bedömning av
värderingen av Bolagets värdepapper. Här bör särskilt beaktas att Bolaget offentliggjort
information om att ”Beräknat ordervärde per anläggning blir ca 2 miljoner Euro (exkl.
support/service och royalty).” Bolaget har i sitt svar angett att avsiktsförklaringen inte har
resulterat i något avtal eller genererat några intäkter. Bolaget har inte offentliggjort ny
information till följd av förändrade förutsättningar som bidragit till att tidigare offentliggjord
information visat sig felaktig vilket innebär en överträdelse av bilaga 2, punkt 5 i
noteringsavtalet.
Recyctec har medgett att Bolaget åsidosatt noteringsavtalet i de avseenden som AktieTorget
har gjort gällande.
3. Samarbetsavtal med TPI Control Ov
AktieTorget har anfört bl.a. följande.
Bolaget har vid ett tillfälle offentliggjort information om ett samarbetsavtal med TPI Control
Oy.
I ett pressmeddelande den 29 maj 2015 offentliggjorde Bolaget information om att Bolaget
hade ingått ett samarbetsavtal med TPI Control Oy. Det angavs att ”Recyctec har tecknat ett

samarbetsavtal med TPI Control Oy i Finland. Avtalet, som löper tillsvidare, innebär att TPI
lämnar merparten av den glykol de byter ut i värme och kylanläggningar. Glykolen behandlas
och exporteras av Recyctec såsom färdig vara. Ett beräknat ordervärde på årsbasis uppgår till
cirka 2 MSEK.
Bolaget har inte offentliggjort någon ytterligare information om samarbetsavtalet med TPI
Control Oy.
AktieTorget anser att den information som Bolaget lämnat om samarbetsavtalet med TPI
Control Oy inte kan anses uppfylla kravet i noteringsavtalet om korrekt, tydlig och relevant
samt så utförlig information att en investerare kan göra en välgrundad bedömning av
värderingen av Bolagets värdepapper. Här bör särskilt beaktas att Bolaget offentliggjort
information om att ”Ett beräknat ordervärde på årsbasis uppgår till cirka 2 MSEK.” Bolaget
har i sitt svar angett att samarbetsavtalet inte har genererat några intäkter. Bolaget har
underlåtit att offentliggöra ny information till följd av förändrade förutsättningar som bidragit
till att tidigare offentliggjord information visat sig felaktig vilket innebär en överträdelse av
bilaga 2, punkt 5 i noteringsavtalet.
Recyctec har medgett att Bolaget åsidosatt noteringsavtalet i de avseenden som AktieTorget
har gjort gällande.
4. Samarbetsavtal med ett sydkoreanskt företag
AktieTorget har anfört bl.a. följande.
Bolaget har vid ett tillfälle offentliggjort information om ett samarbetsavtal med ett
sydkoreanskt företag.
I ett pressmeddelande den 30 augusti 2016 offentliggjorde Bolaget information om att Bolaget
hade ingått ett samarbetsavtal med ett sydkoreanskt företag. Det angavs att ”Recyctec har på
plats i Sydkorea tecknat samarbetsavtal med ett ledande recycling företag gällande
glykolrester från större raffinaderi verksamhet.” Vidare angavs att ”Ett beräknat ordervärde på
rullande årsbasis vid produktion och distribution inom Europa av olika typer av
glykolkoncentrat och vår färdig mixade produkt ”EarthCare” glykol beräknas bli 10-20
MSEK. Första leverans från Sydkorea beräknas ske i oktober månad.”
Bolaget har inte offentliggjort någon ytterligare information om samarbetsavtalet med det
sydkoreanska företaget.
AktieTorget anser att den information som Bolaget lämnat om samarbetsavtalet med det
sydkoreanska företaget inte kan anses uppfylla kravet i noteringsavtalet om korrekt, tydlig och
relevant samt så utförlig information att en investerare kan göra en välgrundad bedömning av
värderingen av Bolagets värdepapper. Här bör särskilt beaktas att Bolaget offentliggjort
information om att ”Ett beräknat ordervärde på rullande årsbasis vid produktion och

distribution inom Europa av olika typer av glykol koncentrat och vår färdig mixade produkt
”EarthCare” glykol beräknas bli 10-20 MSEK. Första leverans från Sydkorea beräknas ske i
oktober månad.” Bolaget har i sitt svar angett att samarbetsavtalet inte har genererat några
intäkter. Bolaget har inte offentliggjort ny information till följd av förändrade förutsättningar
som bidragit till att tidigare offentliggjord information visat sig felaktig vilket innebär en
överträdelse av bilaga 2, punkt 5 i noteringsavtalet.
Recyctec har medgett att Bolaget åsidosatt noteringsavtalet i de avseenden som AktieTorget
har gjort gällande.
5. Samarbetsavtal med NBF
AktieTorget har anfört bl.a. följande.
Bolaget har vid två tillfällen offentliggjort information om ett samarbetsavtal med NBF.
I ett pressmeddelande den 2 juli 2015 offentliggjorde Bolaget information om att Bolaget
hade ingått ett samarbetsavtal med NBF. Det angavs att Recyctec och Norsk Biloppsamleres
Förening Servicekontor (”NBF”) ”har ingått ett avtal genom vilket bolagen avser inleda ett
affärsmässigt samarbete gällande rening av använd etylenglykol från bildemonteringsföretag
(”medlemsföretag”) i Norge.” Vidare angavs att ”Feveransmängden i framtiden beräknas bli
300 000 liter använd glykol per år från NBF medlemsföretag till Recyctec med start hösten
2015, beräknat framtida ordervärde ca en miljon kronor per år.”
I ett pressmeddelande den 25 februari 2016 offentliggjorde Bolaget kompletterande
information om samarbetsavtalet med NBF. Det angavs att Recyctec ”har idag omförhandlat
tidigare ingått avtal med Norsk Biloppsamleres Förening Servicekontor (”NBF”, som är en
intresseorganisation) beträffande använd glykol från Norges Bilskrotare. Det nya avtalet
tecknas med en av NBF:s medlemmar, Bilretur A/S (som aktivt bedriver verksamhet), som
även handhar buss- och lastbilsverkstäder där den använda glykolen mottages och kan ersättas
med EARTHCARE - miljövänlig glykol.” Vidare angavs att ”Avtalet omfattar ingen
fastställd leveransmängd av glykol, men uppskattas ge Recyctec en omsättning på 2-3
miljoner kronor det första året.”
Bolaget har inte offentliggjort någon ytterligare information om samarbetsavtalet med NBF. I
AktieTorgets noteringsavtal bilaga 2 punkterna 10-16 regleras Bolagets skyldigheter att
offentliggöra regelbunden finansiell information.
AktieTorget anser att den information som Bolaget lämnat om samarbetsavtalet med NBF inte
kan anses uppfylla kravet i noteringsavtalet om korrekt, tydlig och relevant samt så utförlig
information att en investerare kan göra en välgrundad bedömning av värderingen av Bolagets
värdepapper. Här bör särskilt beaktas att Bolaget offentliggjort information om att ”Avtalet
omfattar ingen fastställd leveransmängd av glykol, men uppskattas ge Recyctec en omsättning
på 2-3 miljoner kronor det första året.” Bolaget har i sitt svar angett att samarbetsavtalet inte

har genererat några intäkter. Bolaget har genom sitt agerande i förevarande fall brutit mot
bilaga 2, punkt 5 i noteringsavtalet. Bolaget har inte offentliggjort ny information till följd av
förändrade förutsättningar som bidragit till att tidigare offentliggjord information visat sig
felaktig.
Recyctec har medgett att Bolaget åsidosatt noteringsavtalet i de avseenden som AktieTorget
har gjort gällande.
6. Samarbetsavtal med Kemetyl
AktieTorget har gjort gällande följande.
Bolaget har vid två tillfällen offentliggjort information om ett samarbetsavtal med Kemetyl.
I ett pressmeddelande den 11 maj 2016 offentliggjorde Bolaget information om att Bolaget
hade ingått ett samarbetsavtal med Kemetyl. Det angavs att ”Recyctec och Kemetyl har idag
tecknat avtal gällande återställande av använd glykol om ca 1 till 1,5 miljoner liter per år.”
Vidare angavs att ”Avtalet som löper t.o.m. 2018 (kan därefter förlängas), innebär i korthet att
Kemetyl levererar 1-1,5 miljoner liter använd glykol per år som återställs av Recyctec till
specificerad kvalitet. Kemetyl har option på att köpa tillbaka den återställda glykolen,
utnyttjas inte denna option har Recyctec rätt att fritt sälja den vidare till annan part.
Ordervärdet beräknas till ca 7 MSEK årligen beroende på inlevererad volym.”
I ett pressmeddelande den 3 juni 2016 offentliggjorde Bolaget kompletterande information om
samarbetsavtal et med Kemetyl. Det angavs att ”1 förbindelse med pressmeddelande 11 maj
2016 nämndes inleveranserna uppgå till mellan 1 och 1,5 miljoner liter per år. Denna volym
kan komma öka upp till 3 miljoner liter per år istället.” Vidare angavs att ”Skulle denna högre
volym uppnås beräknas ordervärdet att uppgå till ca 14 MSEK på rullande årsbasis.”
Bolaget har inte offentliggjort någon ytterligare information om samarbetsavtalet med
Kemetyl.
AktieTorget anser att den information som Bolaget offentliggjort om samarbetsavtalet med
Kemetyl inte kan anses uppfylla kravet i noteringsavtalet om korrekt, tydlig och relevant samt
så utförlig information att en investerare kan göra en välgrundad bedömning av värderingen
av Bolagets värdepapper. Här bör särskilt beaktas att Bolaget offentliggjort information om att
”ordervärdet beräknas att uppgå till ca 14 MSEK på rullande årsbasis.” Bolaget har i sitt svar
angett att samarbetsavtalet har genererat intäkter på ca 1,3 mkr. Bolagets kostnader för
samarbetsavtalet har dock uppgått till ca 2,5 mkr. Bolaget har inte offentliggjort ny
information till följd av förändrade förutsättningar som bidragit till att tidigare offentliggjord
information visat sig felaktig vilket innebär en överträdelse av bilaga 2, punkt 5 i
noteringsavtalet.

Recyctec har medgett att Bolaget åsidosatt noteringsavtalet i de avseenden som AktieTorget
har gjort gällande.
7. Uttalanden om finansiella mål
AktieTorget har gjort gällande följande.
Bolaget har vid flera tillfallen offentliggjort information om finansiella mål.
I ett pressmeddelande den 20 november 2014 offentliggjorde Bolaget information om
finansiella mål. Det angavs att ”Styrelsen bedömer att vid full drift kommer omsättningen,
exklusive intäkter för mottagen glykol, på årsbasis kommer att uppgå till cirka 30-40 miljoner
kronor. Styrelsen bedömer vidare att förutsättningarna är goda för att nå full kapacitet under
2016. Målet är att nå break-even mot slutet av 2015.”
I ett pressmeddelande den 19 februari 2015 offentliggjorde Bolaget kompletterande
information om finansiella mål. ”Målet att nå break-even mot slutet av 2015 kvarstår.”
I ett pressmeddelande den 27 november 2015 offentliggjorde Bolaget kompletterande
information om finansiella mål. Det angavs att ”Med anledning av periodvisa driftstörningar i
slutsteget (vakuumpumpar) i Recyctecs anläggning utanför Jönköping meddelas att bolagets
målsättning om att uppnå break-even i år flyttas fram till första halvåret 2016.”
I ett pressmeddelande den 21 juli 2016 offentliggjorde Bolaget kompletterande information
om finansiella mål. Det angavs att Recyctec ”förhandlar med en rikstäckande kedja avseende
försäljning av bolagets egna produkter EarthCare. Bolaget har flera pågående kontakter och
inledande förhandlingar med utländska aktörer som visat stort intresse för Recyctecs
reningsteknik. På hemmafronten har anläggningen under kvartal två haft störningar i
produktionen. Som en konsekvens av detta tvingas bolaget att skjuta fram målet om att nå
break-even från första halvåret 2016 till fjärde kvartalet 2016.”
I ett pressmeddelande den 25 november 2016 offentliggjorde Bolaget kompletterande
information om finansiella mål. Det angavs att Recyctec ”skjuter på målsättningen att nå
break-even under Q4 2016. Styrelsen räknar med att Bolaget når en nettoomsättning 2017 om
över 18 miljoner kronor med positivt rörelseresultat. Recyctecs styrelse har vidare antagit
långsiktiga finansiella målsättningar för Bolaget. Enligt dessa ska Bolaget under 2020 i årstakt
nå en nettoomsättning på över 100 miljoner kronor med en rörelsemarginal som överstiger 30

I ett pressmeddelande den 17 juli 2017 offentliggjorde Bolaget kompletterande information
om finansiella mål. Det angavs att Recyctec ”reviderar tidigare kommunicerad målsättning
om att nå ett positivt rörelseresultat för helåret 2017. Styrelsen räknar med att kunna nå breakeven på månadsbasis under Q4 2017. Styrelsen kvarstår vid sin långsiktiga målsättning att

Bolaget under 2020 i årstakt omsätta över 100 miljoner kronor med en rörelsemarginal som
överstiger 30 %.”
I ett pressmeddelande den 24 oktober 2017 offentliggjorde Bolaget kompletterande
information om finansiella mål. Det angavs att Recyctec ”har tidigare förmedlat en
målsättning avseende att uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis under det fjärde kvartalet
2017. Med anledning av att försäljningen inte har utvecklats enligt styrelsens förväntan
kommer denna målsättning inte att infrias och bolaget väljer nu att inte lämna någon ny
tidpunkt avseende beräknad break-even, men fokuserar fullt ut på att uppnå en ökad
försäljning. Vidare meddelar Recyctec att bolaget löpande utreder finansieringsmöjligheter
för att finansiera fortsatta expansiva marknadsaktiviteter med målet att uppnå utökad
marknadspenetration. Genom nuvarande intäktsnivå beräknas kapitalbehov uppstå i december
2017.”
AktieTorget anser att den information som Bolaget kommunicerat om finansiella mål inte kan
anses uppfylla kravet i noteringsavtalet om korrekt, tydlig och relevant samt så utförlig
information att en investerare kan göra en välgrundad bedömning av värderingen av Bolagets
värdepapper. Bolaget har genom refererade pressmeddelanden kommunicerat information om
att Bolaget inom snar framtid kommer uppnå nollresultat/positivt rörelseresultat.
Pressmeddelandena saknar dock information om de förutsättningar och villkor som ligger till
grund för bedömningarna. Det kan i sammanhanget noteras att år 2015 hade Bolaget en
omsättning om ca 1 mkr och kostnader om ca 19 mkr. År 2016 hade Bolaget en omsättning
om ca 1.5 mkr och kostnader om ca 18 mkr. Bolaget har genom sitt agerande i förevarande
fall brutit mot bilaga 2, punkt 5 och 16 i noteringsavtalet. Bolaget har inte offentliggjort
information som är relevant, korrekt, tydlig och så utförlig att en investerare kan göra en
välgrundad bedömning av värderingen av Bolaget.
Genom ett pressmeddelande den 24 oktober 2017 förtydligade och korrigerade Bolaget den
information som tidigare lämnats om finansiella mål. AktieTorget ser positivt på detta.
Recyctec har anfört bl.a. att det vid varje tillfälle som information har kommunicerats om
finansiella mål varit styrelsens och ledningens vilja att ge marknaden en korrekt och realistisk
målsättning samt att det aldrig har varit Bolagets avsikt att på något sätt vilseleda marknaden.
Disciplinkommitténs bedömning
Det är ostridigt mellan parterna att Recyctec gjort sig skyldigt till de av AktieTorget påstådda
överträdelserna under rubrikerna 1-6. Disciplinkommittén konstaterar mot denna bakgrund att
Recyctec genom sitt agerande åsidosatt bilaga 2, punkt 5 i noteringsavtalet, i dess lydelse efter
den 3 juli 2016.
När det gäller AktieTorgets påstående om överträdelse såvitt avser Bolagets kommunikation
om finansiella mål konstaterar Disciplinkommittén att pressmeddelandena innehåller
information om förutsättningar och villkor som ligger till grund för bedömningarna.

Emellertid saknas infonnation som klargör att de avsiktsförklaringar och samarbetsavtal som
offentliggjorts genom de pressmeddelanden som redovisats under rubrikerna 1-6 inte har
genererat några intäkter och att möjligheterna till framtida intäkter är mycket begränsade.
Genom att sådan information har utelämnats kan sammantaget informationen om finansiella
mål inte anses uppfylla kravet att informationen ska vara relevant, korrekt, tydlig och så
utförlig att en investerare kan göra en välgrundad bedömning av värderingen av Bolaget.
Disciplinkommittén konstaterar därför att Recyctec genom sitt agerande åsidosatt bilaga 2,
punkt 5 och 16 i noteringsavtalet, i dess lydelse efter den 3 juli 2016.
Sammanfattningsvis har Recyctec gjort sig skyldigt till ett flertal överträdelser av
AktieTorgets noteringsavtal. Omfattningen av överträdelserna är sådan att det visar att
Bolaget inte haft förmåga att uppfylla de krav som ställs på informationsgivningen i ett
noterat bolag. Bristema i informationsgivningen har medfört att marknaden saknat korrekt
information om Bolagets finansiella ställning. Det är av grundläggande betydelse för
förtroendet för aktiemarknaden och marknadsplatsen att noterade bolags informationsgivning
är korrekt.
Det har såväl genom Recyctecs skriftliga yttrande samt uttalanden från Recytecs företrädare
vid sammanträdet den 12 mars 2017 framgått att Recyctec på allvar tagit till sig AktieTorgets
anmärkningar. Genom det förtydligande pressmeddelandet den 24 oktober 2017 korrigerade
också Bolaget den information som i olika avseenden tidigare lämnats. AktieTorget har vid
förhandlingen framfört att man ser mycket positivt på Bolagets agerande efter AktieTorgets
framförda anmärkningar. Bolaget har bl.a. rekryterat en ny verkställande direktör, utsett en ny
styrelseordförande samt genomfört ett omfattande arbete med att se över och justera sina
rutiner för informationsgivning.
Disciplinkommittén ser, liksom AktieTorget, positivt på de ansträngningar Bolaget gjort och
gör för att det inträffade inte ska upprepas. De överträdelser som Recyctec begått får
emellertid sammantagna anses allvarliga. Disciplinkommittén beslutar därför att tilldela
Recyctec en allvarlig erinran.
På disciplinkommitténs vägnar

Anders Ackebo

I Disciplinkommitténs avgörande har deltagit advokaten Anders Ackebo (ordförande),
justi ti erådet Ann-Christine Lindeblad, advokaten Björn Wendleby och managing director
Helene Willberg,

