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Renewcell utsett till ett av världens mest innovativa 
företag 2021 av Fast Company

Renewcell,
ett
svenskt
snabbväxande
textilåtervinningsföretag,
är
topprankat
inom
kategorin
Style.

Renewcell har tagit plats på den amerikanska tidningen Fast Companys prestigefyllda årliga lista över världens mest 

innovativa företag ('World’s Most Innovative Companies’) för 2021.

Listan uppmärksammar de företag som inte bara har hittat ett sätt att vara motståndskraftiga under det senaste året 

utan också förvandlat dessa utmaningar till förändringskraft. Företagen på listan gjorde mer än att överleva, 

de frodades - och påverkade sina branscher och samhället som helhet. Årets lista innehåller 463 företag från 29 länder.

Detta erkännande är resultatet av hårt arbete från en grupp visionära innovatörer, ett team i världsklass 

och investerare som ser modets cirkulära framtid. Vi är fast beslutna att fortsätta leda övergången till 

cirkularitet inom mode globalt, säger Patrik Lundström, VD för Renewcell.

Under 2020 nådde Renewcell flera milstolpar på vägen mot kommersialisering av sin patenterade process för kemisk 

återvinning av bomullstextil. Företaget lanserade sitt banbrytande återvunna material Circulose® i detaljhandeln för 

första gången tillsammans med första H&M respektive Levis. I november 2020 blev Renewcell också ett noterat bolag 

genom en framgångsrik börsintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market, och tog in kapital för att 

finansiera sin nästa, fullskaliga, textilåtervinningsanläggning på Ortvikens industriområde i Sundsvall.

Fast Companys redaktörer och skribenter sökte de mest banbrytande företagen över hela världen och i alla branscher. 

De bedömde också nomineringar mottagna genom sin ansökningsprocess.

Världens mest innovativa företag är Fast Companys mest kända utnämnande och en av årets mest efterlängtade 

redaktionella insatser. Det ger både en ögonblicksbild och en färdplan för framtiden för innovation inom de mest 

dynamiska sektorerna i ekonomin.
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Om Renewcell

Re:NewCell AB (publ) (‘Renewcell’) grundades 2012 av forskare vid KTH i Stockholm. Det är ett flerfaldigt 

prisbelönt sustaintechbolag baserat i Sverige. Renewcells vision är att inspirera en Industriell Evolution till en 

hållbar värld genom att producera material av hög kvalitet från återvunnen textil.

 

Genom sin patenterade process kan Renewcell återvinna cellullosabaserat textilavfall, som bomullskläder, till ett 

högvalitativt nytt material kallat Circulose®. Renewcell uppmärksammas ofta för sitt arbete med att göra modeindustrin 

hållbar. Fast Company utsåg Renewcell till en av världens mest innovativa företag 2021 och TIME 

Magazine inkluderade Circulose® på listan över världens 100 bästa uppfinningar 2020.

Renewcell’s aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, med kortnamn RENEW och ISIN-kod 

SE0014960431. Renewcells Certified Adviser är FNCA.
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