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Sirkulær nykommer på Euronext Growth 

• Hentet inn 476,4 millioner kroner 

• Markedsverdi på 1,98 milliarder kroner 

• 153. notering i Euronext og 61. ved Oslo Børs i 2021 

 

 

 

 

Oslo – 30. september 2021 – I dag ble det tyske teknologiselskapet Pyrum Innovations tatt opp 

til handel på Euronext Growth (ticker: PYRUM).  

Med utgangspunkt i Pyrum Innovations patenterte termolyseprosess utvikler, bygger og drifter 

selskapet resirkuleringsanlegg. Gjennom prosessen henter de ut råmaterialer av høy kvalitet fra 

brukte dekk, gummi- og plastikkavfall og sender disse tilbake inn i produksjon og industri.  

Tegningskursen i emisjonen ble satt til 610 kroner per aksje, og selskapets markedsverdi på 

noteringsdagen er 1,98 milliarder kroner.  

Med Pyrum Innovations er det notert 61 nye selskaper på Oslo Børs og Euronext Growth Oslo hittil 

i år. 

– Det er en historisk merkedag for oss at vi tas opp til handel på Euronext Growth Oslo, og dette 

vil ta oss inn i en ny vekstfase. Jeg vil gjerne takke hele teamet for deres innsats og jeg vil takke 

alle våre støttespillere som har vært med oss en stund og de som har kommet til i den rettede 

emisjonen. Vi ser frem imot en spennende og lovende fremtid for Pyrum hvor vi vil bidra med vår 

del for å oppnå en sirkulær økonomi, sier Pascal Klein, CEO i Pyrum Innovations.  

 

KONTAKTER MEDIA – mediateam@euronext.com 

Cathrine Lorvik Segerlund (Oslo) +47 41 69 59 10                      CLSegerlund@euronext.com 

Om Pyrum Innovations 

Pyrum Innovations AG er et tysk innovativt teknologiselskap som fokuserer på resirkulering. Med utgangspunkt i 

deres patenterte termolyseprosess utvikler, bygger og drifter selskapet resirkuleringsanlegg. Gjennom prosessen 

hentes det ut råmaterialer av høy kvalitet fra brukte dekk, gummi- og plastikkavfall som sendes tilbake inn i 

verdikjeden. Råmaterialene inkluderer thermolysis oil, som selskapet har mottatt REACH sertifisering for, og 

recovered carbon black (rCB). 
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Om Euronext   

Euronext er den ledende paneuropeiske markedsinfrastrukturen som forbinder lokale økonomier med globale 
kapitalmarkeder for å akselerere innovasjon og bærekraftig vekst. Selskapet driver regulerte børser i Belgia, 
Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge og Portugal. Nærmere 1900 børsnoterte utstedere har til sammen en 
markedsverdi på 6,4 billioner euro ved utgangen av juni 2021, og utgjør en enestående samling blue chip-
selskaper og en sterk mangfoldig innenlandsk og internasjonal kundebase. Euronext driver regulerte 
og transparente aksje- og derivatmarkeder, et av Europas ledende elektroniske rentemarkeder og er det største 
senteret for rente- og fondsnoteringer i verden. Det totale produkttilbudet inkluderer aksjer, valuta, børshandlede 
fond, warrants og sertifikater, obligasjoner, derivater, råvarer og indekser. Euronext utnytter også sin kompetanse 
ved å tilby teknologi og administrerte tjenester til tredjeparter. I tillegg til det viktigste regulerte markedet, driver 
det også en rekke juniormarkeder, som forenkler tilgang til børsnotering for små og mellomstore 
bedrifter. Euronext tilbyr depot- og oppgjørstjenester gjennom verdipapirsentraler i Danmark, Italia, Norge og 
Portugal.  

For de siste nyhetene, gå til euronext.com eller følg oss på Twitter (twitter.com/euronext) og LinkedIn 
(linkedin.com/euronext).  

 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 

“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 

content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 

nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 

be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 

on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 

proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 

date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 

is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 

regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 

rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. 

In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information 

on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 

processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 

connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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