
Cling säkrar finansiering från 
fordonsbranschen 
Cling Systems, sprunget från Northvolt, Spotify och Volvo Cars siktar på att revolutionera 

återvinningsbranschen. ”Vår vision är att  göra den elektriska omställningen hållbar på 

riktigt” säger William Bergh, grundare  av Cling Systems.   

Cling Systems siktar på att revolutionera återvinningsbranschen och har säkrat 21 MSEK i kapital från 

en rad globala investerare, lett av Trucks VC och First Venture. Syftet är att accelerera utvecklingen av 

marknadsplattformen. 

Elbilar toppar säljlistorna och batterier används alltmer för att stödja integrationen av förnybar energi1. 
Tiotals miljoner ton av batterier är på väg att bli uttjänta. Ett avfallsproblem som också är världens 
största möjlighet att etablera cirkulär ekonomi på en global nivå. Studier pekar på att närmare hälften av 
de kritiska materialen i batterier kan komma från återvunnet material 2040, trots ökad efterfrågan på 
elbilar2.  

När batterier når sitt så kallade end-of-life hamnar de i ett fragmenterat system av demonterare och 
verkstäder. Logistiken kan utgöra närmare 50% av hela återvinningskostnaderna3. Utmaningen i det 
cirkulära systemet ligger därmed främst i insamling och sortering – hur respektive batteri ska 
återanvändas, återtillverkas eller återvinnas för att bäst ta vara på råvaran.  

Cling Systems har studerat batteriindustrin under flera år och satsar nu stenhårt på att lösa det 
komplexa och globala problemet med en b2b marknadsplats4. Genom effektiv matchning av utbud och 
efterfrågan på uttjänta batterier möjliggör Cling att livscykeln sluts. Idag riktar sig marknadsplatsen mot 
bildemonterare i Norden och återtillverkare över hela Europa.  

”Vår närvaro har gett oss ett högt förtroende i branschen och har potentiella kunder och 
samarbetspartner från både Europa, Nordamerika och Asien. Mede ett fantastiskt stöd från över 15 
strategiska investerare kommer 2022 bli otroligt spännande. Vi vill göra den elektriska omställningen 
hållbar på riktigt” säger William Bergh. 

Nya investerare:  
Trucks Venture Capital, First Venture, Voyagers Climate Tech Fund, Walter&Johanna, Assartorps Säteri, Friedrich 
Neuman, Sven Heiligtag och Einar Bodström. 
 
Länk till First Ventures press release:  
https://first-venture.se/cision/3FF745FC1D6A2D67/  
 
Kontakt 
William Bergh, william@clingsystems.com , +46(0)763273343 
www.clingsystems.com  

 
1 https://insideevs.com/news/543110/tesla-model3-top-europe-september2021/  
2 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.0c07030  
3 https://www.wired.com/story/cars-going-electric-what-happens-used-batteries/  
4 https://www.danhock.com/posts/the-future-of-marketplaces  

https://first-venture.se/cision/3FF745FC1D6A2D67/
http://www.clingsystems.com/
https://insideevs.com/news/543110/tesla-model3-top-europe-september2021/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.0c07030
https://www.wired.com/story/cars-going-electric-what-happens-used-batteries/
https://www.danhock.com/posts/the-future-of-marketplaces

