
Den svenska teknologin för snabb minskning av 
koldioxidutsläppen  
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Den globala konsumtionen av raffinerade fossila 
bränslen uppgår till mer än 5 400 miljarder liter* 

och växer med 1-2% årligen 

*Global Energy Data
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Förbränning av fossila bränslen globalt leder till årliga 
utsläpp av mer än 15 miljarder ton av växthusgasen 

koldioxid (CO2)*

*Global Energy Data
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Triborons teknologi minskar bränsle-förbrukningen 
med minst 3–5 %, vilket i CO2-reduktion motsvarar 
upp till 300 000 färre fordon i trafik bara i Sverige
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 Triboron är ett svenskt 
miljöteknikföretag som möjliggör 
enorma besparingar och miljövinster

 Grön patenterad teknologi 

 Volymprodukt med hög skalbarhet

 Proof of concept 

 Industriell erfarenhet 

Varför investera i Triboron?
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 2003: Triboron grundas. Teknologin utvecklades främst för avancerad racing 
och extremprestanda 

 2013: Teknologin köps upp av industrialister. Triboron International AB bildas

 2014: Kapital tillförs, teknologin kvalitetssäkras. Patentansökan

 2017 och 2018: Carrier, Uppsala kommun, Future Fuels, Future 2 Green

Bakgrund
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En gigantisk marknad
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*Global Energy Data

 Bränsle till förbrännings-moterer är 
en av världens största marknader

 Additiv till bränsle som ger minskad 
förbrukning och mikrobtillväxt

 Additivmarknaden växer med cirka 
8% per år



Triboron förbättrar miljöbränslen
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Diagrammet visar HVO-marknadens utveckling• Användningen av biobränslen ökar 
kraftigt

• I biobränsle är det kritiskt att tillsätta 
additiv och Triboron-teknologin är 
fossilfri och bidrar särskilt bra bl.a. till 
följande:

 Minskar bränsleförbrukning och 
därmed CO2-utsläpp -93%

 Minskar atmosfäriska partiklar -33%
 Underlättar kallstarter
 Köldegenskaper - 35°C 
 Minskar knackningar och oljud
 Förbättrad arbetsmiljö



Förbränningsmotorer dominerar länge än
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• Triboron minskar alla utsläpp från EV-hybrid-motorer
• Snabbaste sättet att reducera utsläppen är 

1) att göra förbränningsmotorer i transportsektorn mer effektiva
2) att rena och effektivisera kraftgeneringssystemen



Grundämnet bor har välkända egenskaper.

Tack vare detta, ger Triboronteknologin:
• Minskad friktion
• Anti korrosiva egenskaper 
• Rengöring av spridare 
• Anti bakteriell kontroll 

Väl beprövad och patenterad teknologi
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Triborons vetenskapliga genombrott är förmågan att 
lösa upp en låg koncentration av bor i en klar, stabil vätska



Befintligt cash flow och stora tillväxtmöjligheter
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Triboron har tre huvudsakliga affärsmodeller:

− Licens (bränsleproducenter)
 Egen tillverkning av bränsleproducenten mot en 

licensavgift baserad på bränslevolymen 

− Distribution/B2B (kommuner, transportföretag, etc.)
 Triboron säljs på flaska/dunk eller i bulk 

till ett pris per liter av tillsatsen

− Direktförsäljning
 Triboron säljs på flaska/dunk 0,5/4 liter 



• 10-årigt avtal med förväntat värde om 
40-50 Mkr/år.

• Future Fuels integrerar Triborons teknologi i 
sina biobränslen samt i olika blandningar.

• Avtalet ger också Triboron rätten att 
marknadsföra och distribuera dessa 
biobränslen i Sverige och Norge.

• Triboron kommer att kunna erbjuda 
nyckelfärdiga biobränslelösningar med 
integrerad Triboron-teknologi.

• Detta ger koldioxid-reducering på över 90% 
jämfört med rena fossila lösningar.

Tidiga internationella kontrakt

• Pan-Europeriskt 10-årigt avtal med förväntat 
värde om totalt ca 50-100 Mkr.

• Future2Green marknadsför Triborons unika 
2-takts-teknologi till myndigheter, återförsäljare, 
industriella kunder och konsumenter.

• Teknologin möjliggör en nästan helt rök och 
luktfri förbränning.

• Utöver en betydande minskning av 
bränsleförbruk-ningen och CO2-utsläppen på 
minst 10% ger användningen dessutom 25% 
minskning av utsläppen av de skadliga ämnena 
kolmonoxid (CO) och kolväte (HC).
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Licenser dominerar på sikt
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MSEK

Triborons finansiella målsättning är att inom fem år ha uppnått en årlig 
omsättning på 400 Mkr med en EBITDA-marginal överstigande 50 procent 

och därefter med en tillväxt om cirka 20 procent per år.



Team med betydande industriell erfarenhet
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Ledande befattningshavare
• Pär Krossling – CEO
• Thomas Lindskog – CTO
• Nina Kronberg – CFO
• Christian Franzetti – Sales Executive
• Magnus Undén – Senior Technical  Expert & Inventor
• Cyrus Djahedi – R&D Engineer
• Ian Field – Senior Technical Advisor
• Knut Skårdalsmo – Senior Technical Advisor

Styrelse
• Kent Sander, Styrelseordförande

Ordf. i Tobii AB, Mr Green AB, One Phone AB och 
Serneke AB

• Thomas Lindskog, Vice Ordförande
Tidigare ledningen för Volvo Cars, Saab Automobile 
samt General Motors Europe, ledamot Kungliga 
Automobil Klubben 

• Henry Sténson, Ledamot
Tidigare ledningen för Volvo, Ericsson och SAS

• Olle Heigard, Ledamot
Investerare

• Christian Dahl, Ledamot
rundare Polestar och ägare Cyan Racing

Övriga rådgivare
• Carl-Henrik Svanberg

Ordförande i BP och Volvo Group

• Hans Stråberg
Ordförande i Atlas Copco, SKF och bl a ledamot 
Investor



Ägande
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miljöteknikföretag som möjliggör 
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