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Bäste investerare, 

”Vätgasens potential är alltså gigantisk” är rub-
riken på en artikel på DN Debatt den 21 januari 
2021 med ett förslag att göra Sverige till en 
”ledande vätgasnation”. 

Grön vätgas tillverkas genom att vatten spjälkas 
av grön el till sina beståndsdelar vätgas och syr-
gas. Vätgasen kan sedan lagras under tryck. 

Det går åt cirka 10 liter vatten för att tillverka 
1 kg vätgas. Att ha absolut rent vatten vid till-
verkningen av vätgas är en stor kostnadsfördel. 
Det ger bättre vätgas och ökar livslängden på de 
dyrbara elektroderna. 

Det är här Circular Water Technologies (CWT) 
kommer in. Vår Water4H2 produkt gör absolut 
rent vatten. Vi har därför blivit inbjudna som un-
derleverantörer till ett stort EU-projekt som syftar 
till att utveckla ny industri för vätgasproduktion. 

Världen har pratat om grön energi i decennier 
men fortfarande står gröna energikällor endast 
för cirka tio procent av världens energiförsörjning. 

Solenergi finns i överflöd. Den energimängd som 
solen avger varje år kan många gånger om tillgo-
dose människans årliga energibehov. Tillgången 
på sol fluktuerar dock över dygnet, årstiden och 
väderförhållandena. För att få ett genombrott 
måste den gröna energin, inte bara sol utan även 
vind, kunna lagras och transporteras. Batterier är 
ett sätt som utvecklas snabbt men är fortfarande 
ganska dyra. Nu satsar alla på vätgas. 
 
Goldman Sachs har gjort en grundlig analys av 
vad som förestår inom kraftsektorn: ”Grön vätgas 
ser ut att bli nästa stora investeringschans: vi upp-
skattar att den globala årliga marknaden år 2050 
kommer att vara 10 biljoner euro enbart inom 
kraftsektorn.” 

I stort sett alla internationella, nationella, 
regionala och lokala myndigheter och samtliga in-
ternationella energi- och kraftbolag har på senare 
tid beslutat sig att satsa på produktion av vätgas 
för att klara det framtida behovet av grön energi.

CWT är ett nystartat bolag men har tagit över 
några affärsområden från HVR Water Purification 
AB (publ) och Xzero AB (publ) för att dessa istället 
ska fokusera på att marknadsföra produkter i 
sina kärnområden, när dessa börjar bli klara för 
marknaden. 

CWT har också valt ut specifika produkter att lan-
sera. Dessa bygger således på decennier av forsk-
ning och företaget leds av en disputerad forskare. 
Likviden från denna nyemission ska användas för 
att introducera produkterna på marknaden och 
för att anställa marknadsfolk.

Läs mer om Erbjudandet i föreliggande informa-
tionsmemorandum som också finns att ladda 
ned på www.circularrecovery.eu eller hos vårt 
emissionsinstitut, Mangold Fondkommission AB, 
www.mangold.se 

Välkommen som aktieägare i Circular Water  
Technologies AB (publ). 

Aapo Sääsk, Styrelseordförande

Stockholm i mars 2021
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1. CWT har fått en förfrågan om en Water4H2-utrustning 
från ett ledande europeiskt kraftföretag. Water4H2 är 
en produkt som framställer ultrarent vatten för vätgas-
produktion. CWT har redan utfört flera tester med goda 
resultat för denna kund och arbetar för närvarande med 
utformningen av en demonstrationsanläggning som be-
räknas kosta 18 MSEK. Installation av denna beräknas till 
2022. En Installation av en kommersiell anläggning i full 
skala beräknas till 2023 och ordervärdet beräknas till cirka 
100 MSEK. Vi räknar med att lägga cirka 7 MSEK på dessa 
projektförberedelser. 

2. CWT har fått en Seal of Excellence från Horizon SME 2020 
och förbereder för närvarande en ansökan om bidrag 
till marknadslanseringen från det nya innovations- och 
utvecklingsprogrammet Horizon Europe när det öppnar i 
april 2021. CWT kommer att lämna in ett projektförslag 

på 35 MSEK med en bidragsansökan på 24,5 MSEK från 
EU och måste då själva bidra med 10,5 MSEK till projektet. 
Beloppet 35 MSEK ska användas för marknadslansering 
av Water4H2 och då främst för arbete med demonstra-
tionsanläggningar.  

3. Resterande 7 MSEK kommer att användas för att i 
samarbete med våra partners utveckla övriga aktuella 
projekt, främst: återvinning av litium från batteriåter-
vinning, rening av rökgaskoncentrat, återvinning av 
värdefulla metaller från industriavlopp samt för emis-
sionskostnader och allmän administration.

Användning av emissionslikviden, förutsatt fullteckning 

Erbjudandet i sammandrag
Aktie: B-aktier i Circular Water Technologies AB (publ) 

Teckningstid: 10 - 25 mars 2021

Teckningskurs:  8 SEK per aktie

Teckningspost, antal aktier: 1 000, därefter i jämna 200-tal 

Utestående aktier, före nyemission: 21 911 082 (varav 1 400 000 A-aktier)

Antal nyemitterade aktier: 3 062 500

Emissionsbelopp vid fullteckning: 24 500 000 SEK

Betalning: Efter besked om tilldelning

ISIN-Kod: AK-B SE 0015 658554

Skatterabatt: Utgår för investering i tillväxtbolag enligt gällande lag

Kontakt med bolaget: www.circularrecovery.eu eller info@circularrecovery.eu eller 
08-667 86 60

Kontakt med emissionsinstitut: Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se eller  
emissioner@mangold.se eller 08-503 01 595

Ändamål Belopp MSEK

Förberedelse för Water4H2 7

Insats i EU-projekt 10,5

Emissionskostnader, löpande kostnader för 
övriga projekt och allmän administration 
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Totalt 24,5 

Vi håller tre webinarier under  
teckningstiden

Torsdag den 11, onsdag den 17 och  
måndag den 22 mars, samtliga kl 18:00. 

Se hemsidan för närmare upplysningar:  
www.circularrecovery.eu
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Genombrott  
för  

GRÖN ENERGI 

I flera decennier har ledande politiker uttalat sig om grön 
energi. Men grön energi utgör fortfarande mindre än 10 
procent av världens energi. En av de största anledningarna 
till att sol och vind växer förhållandevis långsamt är den 
ojämna energifördelningen över dygnet och året. Den 
energi som solen och vinden avger, skulle räcka mer än väl 
för att tillgodose alla jordens invånare med den energi de 
behöver. Svårigheten består dock inte i att fånga in energin 
utan att lagra denna, så att människors energibehov kan 
tillgodoses när energin verkligen behövs. 

Men nu finns planer på en helt ny infrastruktur. El från sol 
och vind kan användas för att producera vätgas som sedan 
kan lagras och fraktas. Härigenom kan vi få en långsiktigt 
hållbar energiförsörjning. 

Goldman Sachs har gjort en grundlig analys av vad som 
kommer att hända inom kraftsektorn:
”Grön vätgas ser ut att bli nästa stora investeringschans: vi 
uppskattar att den globala årliga marknaden år 2050 kom-
mer att vara 10 biljoner euro enbart inom kraftsektorn.” 
(Green Hydrogen: The next transformational driver of the 
Utilities industry EQUITY RESEARCH, September 22, 2020, 
Goldman Sachs.)

Samlad satsning
I stort sett alla internationella, nationella, regionala och 
lokala myndigheter och samtliga kraftbolag har på senare 
tid beslutat sig för att satsa på produktion av vätgas från 
förnyelsebara energikällor i syfte att klara det framtida 
behovet av grön energi.

”Vätgasens potential är alltså gigantisk” är rubriken på en 
artikel på DN Debatt, 21 januari 2021, författad av: Svante 
Axelsson, Fossilfritt Sverige, Anna Borg, vd Vattenfall, Henrik 
Henriksson, vd Scania Group, Hans Holmström, vd Siemens 
Energy, Martin Lindqvist, vd SSAB, och Jan Moström, vd 
LKAB. ”Vi har tagit fram en strategi för att göra Sverige till en 
ledande vätgasnation”, skriver författarna. I den framtag-
na vätgasstrategin uppskattas utsläppen av växthusgaser 
kunna minska med cirka 30 procent i Sverige.

”Sverige tar fram nationell vätgasstrategi”
Vätgas har av EU pekats ut som ett ekonomiskt fokusområ-
de för att kick-starta Europa efter Coronapandemin. Inom 
regeringens initiativ Fossilfritt Sverige kommer en natio-
nell färdplan för vätgas nu att tas fram. EU-kommissionen 
satsar också tillsammans med europeiskt näringsliv 8,7 
miljarder euro under kommande ramprogramsperiod på 
sektorn, som även utsetts till ett fokusområde för åters-
tarten av Europa efter Coronakrisen inom den Gröna given 
(the Green Deal).

Produktionen av så kallad grön vätgas från förnybara energi-
källor och samspelet med olika vätgastekniker har pekats ut 
av EU som en utsläppsfri teknik som drastiskt kan reducera 
skadliga utsläpp globalt och ses som en nyckelteknologi för 
att klara av den nödvändiga klimatomställning vi står inför.

 www.vatgas.se/2020/06/22/sverige-tar-fram- 
 nationell-vatgasstrategi
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Den gröna vätgasen som är framtiden tillverkas genom 
elektrolys av vatten. Elström leds genom två elektroder på 
var sin sida om vatten. På ena sidan bildas vätgas (H2) och 
på den andra sidan syre (O2).

CWT har av ett internationellt kraftbolag blivit ombett att 
utveckla en anläggning för deras EU projekt. Anläggningen 
ska tillverka absolut rent vatten för den elektrolysanlägg-
ning som används vid vätgastillverkningen. Renheten be-
hövs dels för att förlänga livslängden på elektroderna, dels 
för att ge en högkvalitativ vätgas. Den produkt som CWT 
kommer att lansera heter Water4H2 och gör renare vatten 
än andra toppmoderna metoder för ultrarent vatten. Kost-
naden för vattnet blir dessutom lägre. 

Vattnets renhet betyder bättre ekonomi för vätgasprodu-
centerna. Detta innebär också ett snabbare genomslag för 
grön vätgas, vilket är vad EU och andra internationella och 
nationella myndigheter eftersträvar idag. 

Det går åt cirka 10 liter vatten för att tillverka 1 kg grön 
vätgas. Enligt EUs beräkningar kommer år 2050 ”det årliga 
vattenbehovet vara cirka 1,2 till 1,4 miljarder kubikmeter”. 

 ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/final_insights_into_ 
 hydrogen_use_public_version.pdf

Värdet av Water4H2
Alla interna prototyp- och pilottester visar att Water4H2 
gör renare vatten än existerande produkter/tekniker och 
gör det till en lägre kostnad. Detta är vad vätgasproducen-
terna är ute efter. Den slutgiltiga kostnadsfördelen kom-
mer inte att visa sig förrän den första demoanläggningen 
är i drift. Men även en obetydlig förbättring kommer att 
betyda miljarder i besparingar för vätgasproducenterna.

Water4H2 har en licens från Scarab Development AB och 
använder samma grundkomponent som en annan licensta-
gare, Xzero AB. Xzero har lyckats övertyga ledande halvle-
darföretag som Intel och Globalfoundries om att tekniken 
kan göra renare vatten än existerande teknik och har ett 
försöksprogram på gång på Europas ledande nanoteknik-
center, imec, i Belgien. Såväl Xzero som CWT har fått en 
Seal of Excellence från EU som tecken på att bolagen hör 
till de innovativa företag som EU har valt att stödja för att 
utveckla framtidens europeiska industri. 

Circular Water Technologies roll ”CWT” 

Water4H2 har följande fördelar:
• Renare vatten ger längre hållbarhet  

för elektroderna 

• Lägre kostnad för reningen ger  
bättre totalekonomi

• Störningsfri drift utan stopp ger  
bättre ekonomi

• Lågt underhåll minskar kostnaderna

• Modulär teknik och kan därför  
lätt byggas ut vid behov

• Water4H2 har visat sig kunna använda 
vilken vattenkälla som helst som  
råvattentäkt och kan därför placeras där 
det är mest lämpligt
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Grön vätgas 
Grön vätgas produceras med förnyelsebara energikällor 
som sol och vind. Denna produktion har en tillverknings-
kedja som är hållbar och släpper inte ut någon CO2. Vatten 
(H2O) splittras helt enkelt i gaserna H2 och O2 (vilka bägge 
är användbara) i en elektrolysapparat som tillförs grön el 
från sol eller vind. Vätgasen produceras vid den ena elektro-
den och syrgas vid den andra. Elektroderna är känsliga för 
föroreningar i det vatten som används. Genom att använda 
vatten från en specialutvecklad Water4H2 håller elektro-
derna längre och gaserna blir renare. 

Blå vätgas produceras från naturgas som är ett fossilt 
bränsle och orsakar således CO2-utsläpp. Naturgasen splitt-
ras upp i H2 och CO2. Därefter fångas CO2 upp och inlagras 
med olika metoder 

Grå vätgas produceras från naturgas precis som Blå vätgas 
men utan att fånga upp CO2-utsläppen. CO2-utsläppen går 
ut i atmosfären.

Ultrarent vatten
Ultrarent vatten finns i tre kvaliteter. Type 3 används som 
matarvatten i kraftverk där vattnet förångas och driver tur-
biner som sen driver generatorer som gör el. Om vattnet är 
smutsigt blir det beläggningar på turbinbladen som efter en 
tid kan brista och orsaka stor skada på turbinen. Type 2 an-
vänds generellt i läkemedelsindustrin för att garantera ren-
heten i läkemedel och injektionslösningar. Type 1 används i 
tillverkningen av nanoelektronik där den minsta förorening 
kan orsaka kortslutning i de tillverkade elektronikkompo-
nenterna. CWT kommer att göra Type 1 för elektrolys, men 
också arbeta med flera olika typer av avloppsvatten. 

CWT har bildats för att överta en del projekt från HVR 
Water Purification AB (publ) för att HVR 
ska kunna fokusera på sin specifika 
marknad, produkter för dricksvatten, 
och från Xzero AB (publ) för att Xzero 
ska kunna fokusera sig på sin specifika 
marknad, absolut rent vatten för nano-
elektronikindustrin. Bolagen delar på 
samma grundteknik som tillämpas för 
de specifika kunderna. 

Andra bolag som använder samma 
grundteknik är Type1Water som gör 
laboratorieutrustning och Hydromars 
som utvecklar Life Support Systems för 
rymdfärder. 

Samtliga dessa företag utvecklar produkter från en grund-
teknik som ursprungligen har utvecklats av Scarab Deve-
lopment AB. 

Genom att dela på erfarenheter från utveckling av den 
gemensamma grundtekniken och fokusera på produktut-
veckling och marknadsföring kan bolagen kraftsamla och 
hålla undan från framtida konkurrenter. 
www.hvr.se
www.xzero.se
www.type1water.com
www.hydromars.eu
www.scarab.se

Unik teknik
Den teknik som används i CWTs produkter är unik i två 
avseenden:

a. Den avlägsnar samtliga typer av föroreningar från vatten
b. Därigenom koncentrerar den samtidigt alla föroreningar

På så sätt kan den rena såväl avloppsvatten som havsvatten.

Tekniken drivs av spillvärme vilket gör produkterna eko-
nomiskt konkurrenskraftiga men samtidigt begränsar an-
vändningen till ställen där det finns spillvärme tillgängligt.
 
Det finns emellertid stora mängder av spillvärme från indu-
stri och kraftverk. Ett kraftverk producerar mer än dubbelt 
så mycket spillvärme som elektricitet vilket nedanstående 
illustration från International Energy Agency visar. Ett sol-
kraftverk har en ännu större andel spillvärme. Vid tillverk-
ning av vätgas uppstår också stora mängder spillvärme.

Begrepp

Coal 22 725

Total  
primary 
energy  

input for 
electricity 
production 

49 555
Gross  

electricity 
production 

18 307

Own use of 
power plant 

1 088

Transmission & 
distribution losses 

1 596

Net electricity 
production 

17 219

Electricity  
delivered to 
customers 

15 623

Oil 3 466

Gas 10 572

Nuclear 8 385

Hydro 2 919
Bioenergies 895

Other renewables 593

Conversion losses 
from thermal 
production 

31 249

Energiförluster vid elproduktion
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Testresultat

Type of contamination Amount Result Method Detection limit Test by

Chlorine 3.4 mg/l BDL Photometric analysis 
(Perkin Elmer)

< 0.01 mg/l Water Protrection Ass of 
South West Finland

Saltwater 31 000 ppm BDL Ion chromatography < 1 ppm VBB Viak Stockholm

Trihalomethanes 1 000 µg/l BDL Gas chromatography < 1µg/l University of Turku,  
Finland

Cesium 
Strontium 
Plutonium 
Radium 

2.4 Bq BDL
Lithium Drifted  
Germanium Detector

< 0.1 Bq
Radiation Physics  
Department, Univ of Lund

Arsenic +3 10 mg/l BDL AAS Graphite < 0.003 mg/l Analytica AB, Stockholm

Arsenic +5 10 mg/l BDL AAS Graphite < 0.003 mg/l Analytica AB, Stockholm

Ag nanoparticles 3 100 µg/l BDL HPCL < 2 µg/l IVL Swedish Environmental 
Research Institute

SiO2 10 000 µg/l BDL AAS < 5 µg/l Vattenfall AB, Stockholm

Setralin and 20 other  
pharmaceutical residuals

4ng/l BDL HPCL < 0.8 ng/l IVL Swedish Environmental 
Research Institute

Under åren har ett stort antal projekt testat ett stort antal olika råvatten. Här har vi valt ut ett representativt 
urval av olika typer av föroreningar för att styrka att Water4H2 tar bort alla slag av föroreningar.
Alla resultat BDL = below detection limit

Så här enkelt tillverkas vätgasen från 
grön el och kan sedan lagras och trans-
porteras: Vattnet som vätgasen (H2) 
och syrgasen (O2) tillverkas av måste 
vara absolut rent. Annars förstörs 
livslängden på elektroderna. Det går åt 
cirka 10 liter vatten för att få fram 1 kg 
vätgas. Det är stora mängder vatten. 
Därför lämpar sig CWTs Water4H2 sär-
skilt bra eftersom metoden klarar av att 
förvandla även vatten med föroreningar 
och höga salthalter till ultrarent vatten.



9

Bolaget håller nere antalet anställda 
för att inte fresta på likviditeten och 
anlitar i stället konsulter för en stor 
del av bolagets utveckling. Under 
2022 när vi räknar med ett positivt 
kassaflöde kommer vi att anställa 
en större personalstyrka, men ändå 
lägga ut en stor del av tillverkningen 
på underleverantörer i industrin och 
marknadsföringen på internationella 
väl etablerade företag i respektive 
bransch. Nuvarande anställda är: 

Styrelse

Personal

STYRELSELEORDFÖRANDE 

Aapo Sääsk, Civilekonom, Stockholms Uni-
versitet. Huvudägare Scarab Development 
AB, Styrelsemedlem i HVR Water Purification 
AB (publ) och styrelseordförande i Xzero AB 
(publ). 

STYRELSELEDAMOT OCH HUVUDANSVARIG 
FÖR VÄTGASPRODUKTION 

Jaime Camalich, Teknologie doktor Marine Sci-
ences. 2011, Mexican Polytechnical Institute. 
Dissertation: Oceanographic variability registe-
red by demersal fishes and top predators at the 
frontal zone of Bahia Magdalena, Mexico. 

ANSVARIG ÅTERVINNING AV METALLER

Imtisal E-Noor, Teknologie doktor Energy 
Technology KTH, Mars 2021. Dissertation: 
Waste Heat Driven Membrane Distillation for 
Industrial Wastewater Treatment. 

ADMINISTRATION

Madeleine Eriksson 

STYRELSELEDAMOT, VD OCH  
HUVUDANSVARIG FÖR SOLENERGI 

Daniel Woldemariam, Teknologie doktor Ener-
gy Technology KTH, June 2017, Dissertation: 
District heating driven membrane distillation 
for water purification in industrial applications. 

STYRELSELEDAMOT OCH HUVUDANSVARIG FÖR 
RENING VID BIOLOGISKA PROCESSER

Ershad Khan, Teknologie doktor Energy Tech-
nology KTH, May 2017 Dissertation: Renewa-
bles Based Polygeneration for Rural Developme-
nt in Bangladesh. 

STYRELSELEDAMOT OCH HUVUDANSVARIG 
FÖR GRUNDTEKNIKEN

Ala’a Kullab, Teknologie doktor Energy Tech-
nology KTH, 2011, Dissertation: Desalination 
using Membrane Distillation. 

Teknikutveckling 
och tester har varit 

huvudfokus fram till nu. 
Nu gör vi en nyemission 
för att skaffa resurser 

och anställa personal för 
marknadslanseringen.
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Water4H2  
producerar råvaran 

för vätgasen,  
absolut rent vatten.

Det går åt 10 liter 
vatten för att  

framställa 1 kg  
vätgas.

ANSVARIG FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

Michael Kitzler, MSc, Linköpings Universitet, 
www.rouse.com. 

ANSVARIG KOMMUNIKATION

Natalia Pettersson 

ANSVARIG FÖR MARKNADSTRATEGIER 

Jan Lundqvist, Master of Business Administra-
tion, Stockholms Universitet. Styrelseledamot 
i HVR Water Purification AB (publ). 

ANSVARIG FÖR REKRYTERING OCH  
PERSONALPOLITIK 

Ulf Larsson-Flink, Specialist inom organisations-
utveckling, Stockholms universitet. Styrelseord-
förande i HVR Water Purification AB (publ).

ANSVARIG FÖR FINANSIERING

Carl-Henrik Arosenius, Magisterexamen 
ekonomi och Civilekonom, Stockholms uni-
versitet. 

Personal

Externa permanenta rådgivare

ANSVARIG FÖR SAMTLIGA CWT:S  
SAMARBETSPROJEKT PÅ KTH 

Andrew Martin, Professor Energiteknik KTH. 

Johan Isbrand, Auktoriserad revisor. ANSVARIG FÖR SAMTLIGA CWT:S  
INTERNATIONELLA AVTAL 

Tom Thorelli, Advokat. 
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Erfarenheterna från ett långt och gediget 
utvecklingsarbete har överförts till CWT 

Här är ett urval av våra prototyper och piloter, uppifrån radvis:

A B

C D E

F G

[A] Tre av Xzeros olika varianter för leverans för utvärdering 
av imec, Europas ledande institut för nanoelektronik, [B] 
testutrustning för att behandla ”produced water”, alltså 
vatten som följer med vid utvinning av naturgas i samar-
bete med ConocoPhillips i Doha, Qatar, [C] testutrustning 
på Sandia Laboratories i Albuquerque i ett testprogram 
anordnat av Intel, US Department of Defence (DOD) och 

Environmental Protection Agency (EPA), [D] testutrustning i 
Saudi-Arabien för koncentrering av havsvatten på Wessco’s 
avsaltningsanläggning i Jeddah, [E] Modell av den senaste 
modulen, [F, G] två bilder från Sjöstadsverket där vi utför 
olika tester i samarbete med Svenska Miljöinstitutet (IVL) 
och KTH. Denna anläggning har varit igång i tio år utan 
driftsavbrott.
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Ständigt förbättringsarbete fram till dagens färdiga  
produkt har under åren pågått på olika laboratorier 

[B] Aapo Sääsk och Peter Nobel diskuterar förbättringar av en modul 
med konstruktören Andreas Hammar som använde tekniken i sitt pris-
belönta Unicef-projekt. På Hammars laboratorium i Bagarmossen.

[A] Teknologie doktor Ershad Khan (CWT) demon-
strerar vår labutrustning på KTH för utbildnings-
ministern och statministern vid invigningen av 
KTHs nya solenergilaboratorium.

[C] Avancerad mätning på 
eget laboratorium i Bromma.

A B

C
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[D] Test av moduler för rening av avlopp på imecs halvledarfabrik i 
Leuven Belgien. Jan Koenen, imec och Miriam Åslin, Xzero.

[F] Även om första produkten är klar måste tekniken utvecklas för 
framtiden. Här är ett nytt avancerat testprojekt som har påbörjats år 
2020 hos extern konsult i Småland.

[E] Miriam Åslin demonstrerar vår testutrust-
ning på Clarkson University, NY, för Professor 
Babu och medarbetare. .

D

F

E



CWTs insats 
För att framställa grön vätgas på ett konkurrenskraftigt 
sätt krävs att vattnet som är själva råvaran för vätgasen 
är utomordentligt rent. Ju renare desto bättre. För detta 
ändamål har CWT utvecklat produkten Water4H2. Den har 
beställts av ett multinationellt kraftföretag inom ramen för 
ett stort EU projekt. 

Värdet av Water4H2
Alla interna prototyp- och pilottester visar att Water4H2 gör 
renare vatten än existerande produkter/tekniker och gör det 
till en lägre kostnad. Detta är vad vätgasproducenterna är ute 
efter. Det absolut rena vattnet gör dessutom att utrustning-
en håller längre och får minskade underhållskostnader vilket 
är en stor konkurrensfördel. Den slutgiltiga kostnadsfördelen 
kommer inte att visa sig förrän den första demoanläggning-
en är i drift. Men även en obetydlig förbättring kommer att 
betyda miljarder i besparingar för vätgasproducenterna. 

Det unika med Water4H2
Water4H2 bygger på en helt ny teknik som har utvecklats 
under de senaste decennierna och är först ut på marknaden. 

Samarbete med forskning
Water4H2 har utvecklats i samarbete med ledande inter-
nationell och svensk forskning. Flera teknologie doktorer 
har skrivit sina doktorsavhandlingar om tekniken. En del av 
dessa arbetar nu i bolaget. 

Om Water4H2

CWTs teknik och hur den skyddas
Bolagets bedömning är att det kommer bli stor tillväxt 
inom området vätgasproduktion. CWT är ensam om sin 
unika teknik och räknar med att många konkurrenter kom-
mer att vilja nyttja (kopiera) metoden. I syfte att skydda sig 
mot dessa konkurrenter kommer CWT att samarbeta med 
de bolag som CWT bedömer är de mest intressanta kan-
didaterna. Genom dessa selekterade samarbeten stänger 
CWT ut de konkurrenter man inte vill samarbeta med sam-
tidigt som Bolaget bygger sin egen plattform för lansering 
av den egna produkten (metoden). 
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Lagring av energi

Kemisk industri
• Ersätter vätgas som idag

produceras ur fossila bränslen
• Som beståndsdel i kemiska

vardagsprodukter

Syrgas
Vätgas

GRÖN ELEKTROLYS
El från solpaneler och vindkraftverk omvandlas till 
grön vätgas och kan enkelt lagras och distribueras
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Marknaden för elektrolysapparater för att tillverka grön 
vätgas beräknas vara 325 miljarder dollar år 2050. Av detta 
belopp beräknas vattenreningsutrusningen utgöra cirka 
15 %, dvs 50 miljarder dollar. Water4H2 har emellertid en 
lägre kapitalkostnad än motsvarande konkurrenter (som 

inte gör lika rent vatten) och vi beräknar den totalt till-
gängliga marknaden för den produkt som Water4H2 utgör 
till totalt 40 miljarder dollar. CWT har ett klart försprång i 
teknikutvecklingen och kommer att kunna tillgodogöra sig 
en stor del av denna marknad.

Marknaden för Water4H2 

Litiumbatterier är idag den stora konkurrenten i lagring av grön energi. Det stora intresset för  
vätgas beror på att lagringskapaciteten per kg är större än med batterier.

Vätgas har också en mycket större energitäthet än fossila bränslen.
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Marknadsutvecklingen för elektrolysanläggningar, varav 15% utgörs av vattenrening.



Partners Location Capacity Project description

Neoen Australia Australia 50 MW The Hydrogen Superhub plans to combine 50 MW electrolyzer with 125 MW of 
wind, 150 MW of solar PV and 130 MW/400Mwh of battery storage. 

InterContinental Energy, Vestas, CWP 
Energy Asia and Pathway Investments

Australia 12 GW Asia Renewable Energy Hub is a plan of 15+ GW of wind and solar generation to 
produce green hydrogen 

Voestalpine, Verbund, Siemens, APC, K1-
MET and ECN (part of TNO)

Austria 6 MW H2FUTURE involves installation and operation of an electrolyzer at Voestalpine 
Linz steel plant 

Fluxys, Parkwind and Eoly Belgium 25 MW Power-to-gas installation to convert renewable electricity into green hydrogen 
under Hyoffwind project

Port of Oosende, DEME Concessions and 
MV

Belgium 50 MW HyPort is a green hydrogen production project 

Orsted Denmark 2 MW H2RES project plans to have a 2 MW electrolysis plant powered from two 3.6 
MW offshore wind turbines

Meyer Burger, European Energy, Hydroge-
nics and Ecosolifer 

Europe 800,000 tonnes Silverfrog involves construction of 2 GW PV and 2 GW elecrtrolyzer production 
plants along with deployment of 10 GW of PV, 5 GW of wind for supply to a 10 
GW electrolyzer system to produce green hydrogen

Engie and Air Liquide France 10,440 tonnes HyGreen Provence project plans to generate 1.3 TWh of solar electricity annually 
from 900 MW of solar project capacity to power electrolysis of green hydrogen 
on an industrial scale.

RWE Germany 100 MW Project to develop 100 MW electrolyzer to produce green hydrogen for Thyssen-
krupp's steel mill

Uniper, VNG Gasspeicher (VGS), ONTRAS 
Gastransport, DBI Freiberg and Terrawatt 
Planungsgesellschaft

Germany 35 MW Plan to set up a plant to produce green hydrogen from energy from wind farms

Shell and ITM Power Germany 1,300 tonnes Installation of 10 MW PEM electrolyzer at Shell Rhinelans's refinery under 
REFHYNE project. 

RWE, OGE, BP and Evonik Germany 100 MW GET H2 involved establising 2 power-to-gas plants for electrolysis to produce 
hydrogen and includes transportatiion and end-use applications

Gasunie, TenneT and Thyssengas Germany 100 MW Power-to-gas plant for production of hydrogen under ELEMENT EINS

Orsted Netherlands Green H2 projects linked to bid for Holland Coast South 3&4 wind projects 

Shell, Gasuine and Groningen Netherlands 800,000 tonnes NortH2 involved establishment of 3-4 GW of offshore wind capacity by 2027 
and 10 GW by 2040 for hydrogen production 

Nouryon, Gasunie, McPhy, BioMCN and 
DeNora

Netherlands 3,000 tonnes Djewels is a 20 MW electrolyzer project to produce hydrogen and methanol 
from renewable sources

RWE and Innogy Netherlands 100 MW Project for construction of hydrogen plant in RWE's Eemshaven power station 
with renewable energy supply from Innogy's Westereems wind farm

BP, Nouryon and Port of Rotterdam Netherlands 45,000 tonnes Plans for 250 MW green hydrogen electrolysis pnt

Currently not selected Portugal 1 GW H2Sines is a government-approved hydrogen cluster plan in Sines for an initital 
electrolysis pilot of 10 MW, which will evolve to 1 GW, and green generation 
capacity of 1.5 GW

Air Products, ACWA Power and Neom Saudi Arabia 237,250 tonnes Green hydrogen based ammonia production facility which will be powered by 
renewable energy 

SSAB, Vattenfall and LKAB Sweden NA HYBRIT is a pilot project to replace coal used in steel-making with green electri-
city and hydrogen

Orsted, ITM Power, Phillips 66 and Ele-
ment Energy

United Kingdom 100 MW Gigastack project plans to explore 100 MW electrolysis system and demonstrate 
production of low-cost green hydrogen from offshore wind farms

POLA, Toyota, Kenworth and Shell United States of 
America

NA Zero-Emission and Near Zero-Emission Freight Facilities (ZANZEFF) project aims 
to develop a hydrogen fuel-cell-electric technology framework for freight facili-
ties to structure operations for future goods movement. 

EDF Germany, Holcim Germany, OGE, 
Ørsted, Raffinerie Heide, Stadtwerke 
Heide, thyssenkrupp Industrial Solutions 
and Thüga, Region Heide development 
agency and Westküste University of 
Applied Science

Germany 30 MW WESTKÜSTE 100 is a large-scale hydrogen project which will be used to evaluate 
future scale-ups

Enagas Spain 32 MW Plans to build a hydrogen hub with a production capacity of 12 tonnes of green 
hydrogen per day powered by 150 MW solar PV plant.

Note this list is not exhaustive

Source: S&P Platts, Company data, Project data, PV Magazine, Fuel Cells Works , 
ENTSO-G, respective company press releases, El Economista, compiled by Goldman 
Sachs Global Investment Research 

Aktuella vätgasinitiativ 

Several projects for hydrogen production and end-use are currently underway 
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Vätgas nödvändigt för grön energi 

”Vad ska in: Sol och Vind” var ett av slagorden vid kärn-
kraftsomröstningen år 1980. Idag är de flesta överens om 
att vi måste komma bort från ”fossilberoendet”. Men trots 
att mängder av nya tekniker har utvecklats och nya bolag 
har startats för sol och vind går utvecklingen långsamt. 
Siffran 9,3 % nedan inkluderar biobränslen. Det som har 
börjat växa otroligt snabbt under senare år är elproduktion 
med solceller. Men detta har ännu inte givit större utslag i 
balansen mellan fossilt och förnybart. 

En av de största anledningarna till att sol och vind växer 
långsamt är den ojämna fördelningen av sol och vind över 
dygnet och över året. Sol och vind skulle räcka mer än väl 
för alla människans energibehov men det är svårt att an-
passa den i en planerbar infrastruktur. 

Men nu är det en ny utveckling på gång. Det finns planer på 
en helt ny infrastruktur. El från sol och vind kan användas 
för att producera vätgas som sedan kan lagras och fraktas. 
Härigenom kan vi få en för evigt hållbar energiförsörjning. 

Utvecklingen är ännu i sin linda men har väckt stor upp-
märksamhet i finansvärlden. Goldman Sachs har gjort 
en grundlig analys av vad som kommer att hända inom 
kraftsektorn. 

Olja
37,2%

Förnyelsebar
9,3%

Kärnkraft
2,8%

Spill
2,9%

19 104 PJ ≈ 5 300 miljoner MWh

Kol
25,4%

Naturgas
22,4%

Share of Primary Energy Supply in FY2019 as of 21 January 2021 
www.renewable-ei.org/en/statistics/energy 
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Signalerna från näringslivet är tydliga. Den här 
gången är vätgas här för att stanna. Utan brist 
på slutanvändare ser Hydrogen Council en 
potentiell marknad på $ 2,5 biljoner för vätgas 
och bränsleceller år 2050.
Reuters Events 2021-01-18
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Spännande framtid

Det kanske tar 50 år men till slut kommer alla transporter 
av varor och personer att drivas av solen. Bilar, motorcyk-
lar, fartyg, flygplan, tåg, kollektivtrafik, luftskepp och vad 
man nu kan komma på. Just nu pågår en stor satsning på 
att få fram elbatterier som är billigare och lättare. Men 
inom en snar framtid ser det ut som det självklara bränslet 
kommer att vara vätgas. Det blir såväl billigare som lättare 

och mindre skrymmande. Det blir det självklara valet för 
tunga transporter och flyg, med redan idag finns det också 
personbilar på marknaden som drivs av vätgas. 

Utvecklingen av elbilarna är en fascinerande historia. 
en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_fuel_cell_vehicles

* Fuell Cell Electric Vehicles, dvs. tankstationer för elbilar
** US Department of Energy

China’s FCEVs* and Infrastructure Development Plan (DOE 2018)**



Stor samlad satsning 

I stort sett alla internationella, nationella, regionala och 
lokala myndigheter och samtliga kraftbolag har på senare 
tid beslutat sig att satsa på produktion av vätgas från för-
nyelsebara energikällor för att klara det framtida behovet 
av grön energi.

Citat från en artikel på DN Debatt, 21 januari 2021, för-
fattad av: Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Anna Borg, 
vd Vattenfall, Henrik Henriksson, vd Scania Group, Hans 
Holmström, vd Siemens Energy, Martin Lindqvist, vd SSAB, 
och Jan Moström, vd LKAB:
”Vätgasens potential är alltså gigantisk.
Vi har tagit fram en strategi för att göra Sverige till en ledan-
de vätgasnation, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, 
tillsammans med vd:arna för Vattenfall, Scania Group, 
Siemens Energy, SSAB och LKAB…

Vi har vant oss vid laguppställningen med bioenergi, 
vind- och solkraft för att tillsammans med energieffektivise-
ring ersätta det fossila men nu gör en mer okänd nyckelspe-
lare entré: vätgas….. 

Att spjälka vattenmolekylen till vätgas och syre med 
hjälp av fossilfri el i så kallade elektrolysörer har länge varit 
helig graal i klimatarbetet men processen har hittills varit 
för dyr. Men nu har förutsättningarna förändrats…Prisraset 
på förnybar el överträffar alla prognoser. 

I den framtagna vätgasstrategin uppskattas utsläppen av 
växthusgaser kunna minska med cirka 30 procent i Sverige.”

Sverige tar fram nationell vätgasstrategi
Vätgas har av EU pekats ut som ett ekonomiskt fokusområ-
de för att kick-starta Europa efter Coronapandemin. Inom 
regeringens initiativ Fossilfritt Sverige kommer en nationell 
färdplan för vätgas nu att tas fram.

År 2050 uppskattas vätgas svara för 24% av det totala 
energibehovet i Europa och för att skapa 5,4 miljoner 
arbetstillfällen. EU-kommissionen satsar tillsammans med 
europeiskt näringsliv 8,7 miljarder euro under kommande 
ramprogramsperiod på sektorn, som även utsetts till ett 
fokusområde för återstarten av Europa efter Coronakrisen 
inom den Gröna given (the Green Deal).

Utvecklingen inom sektorn går fort. Flera länder har redan 
tagit fram nationella vätgasstrategier och nu ska så även 
ske i Sverige inom Fossilfritt Sverige.

Branschorganisationen Vätgas Sverige som arbetar med att 
sprida kunskapen kring vätgasens potential i samhället och 
att driva på utvecklingen välkomnar beskedet.

– Det är oerhört positivt för både klimatet och vår inhem-
ska industri. Potentialen för att bygga värde inom industri, 
skapa trygga och säkra energilösningar och nya affärer 
är enorm. Vätgas är redan en viktig bas för både befintlig 
industri och nya företag. Genom en nationell satsning kan 
vi ta viktiga steg inom ett expansivt område och skapa 
både konkurrenskraft och hållbara samhällslösningar, säger 
Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Produktionen av så kallad grön vätgas från förnybara ener-
gikällor och samspelet med olika vätgastekniker har pekats 
ut av EU som en emissionsfri teknik som drastiskt kan 
reducera skadliga utsläpp globalt och ses som en nyckeltek-
nologi för att klara av den nödvändiga klimatomställning vi 
står inför.

www.vatgas.se/2020/06/22/sverige-tar-fram- 
nationell-vatgasstrategi
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Texas har mer sol och vinde-
nergi än någon annan delstat 
i USA. När vinterstormarna 
lamslog delstaten i februari 
2021 beklagade sig många 
att de inte hade utvecklat 

några metoder att lagra den 
energin - där hade vätgas 

kommit väl till pass. 

Under våren 2021 deltar CWT som handledare i 
två mastersstudier om marknaden för grön vätgas 
- en på KTH och en på Uppsala Universitet.
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Sammanfattning av affärsmöjligheten för Water4H2 

Grön vätgas bryter mark till en grön framtid
Den totala framtida marknaden inom vätesektorn är svår att 
beräkna men många etablerade aktörer gissar kring 100 bil-
joner SEK. (Reuters Events online-toppmöte Väte 2021 www.
reutersevents.com/events/hydrogen)

De flesta stora energibolag och i stort sett alla regeringar har 
nu påbörjat projekt för att utveckla och främja grön energi.

Sol- och vindelektricitet kan lagras och transporteras som 
grönt väte. Väte produceras genom elektrolys av vatten i en 
elektrolysapparat. Tio kubikmeter vatten används för att 
producera ett ton väte. Vattnet som används vid hydrolys 
bör vara så rent som möjligt.

Behovet av rent vatten
Water4H2 förvandlar vatten från vilken vattenkälla som 
helst till ultrarent vatten av högsta kvalitet.

Huvudkomponenten vid tillverkning av vätgas är elektro-
derna. Det största inflytandet på elektrodernas livslängd är 
vattnets renhet. Ju högre vattenrenhet, desto lägre tillverk-
ningskostnad för väte.

Unik produkt
Renheten av Water4H2 gör att elektroderna håller längre.
Water4H2 drivs av spillvärme och har därför lägre kostnad 
än andra metoder för högrent vatten som alla drivs av el.
Rent vatten, lägre kostnad och begränsat behov av under-
håll är grunden för Water4H2s konkurrenskraft. 

Marknadspotential
Vattenbehandlingsanläggningen i en väteproduktionsen-
het utgör cirka 15% av den totala kapitalkostnaden. Enligt 
European Clean Water Alliance kommer den totala investe-
ringen i grön vätgas 2024 att vara 5-9 miljarder euro och 26 
- 44 miljarder euro år 2030. Den beräknade investeringen i 
vattenreningsutrustning blir då 0,75 - 1,35 miljarder euro 
2024 och 3,9 - 6,6 miljarder euro år 2030.

Marknadsstrategi
Exempel på direktkunder är leverantörer av elektrolysut-
rustning: Hydrogenic som ägs av Cummins and Air Liquide 
(US, FR), Sunfire (DE), McPhy (FR), NEL (NOR), ITM Linde 
Electrolysis (UK / US / DE) och Siemens (DE).

Exempel på slutkunder är stora vätgasproducenter: energi-
företag som är involverade i vätgasproduktion exempelvis 
BP, Shell, Fortum och kemisk industri som är involverade i 
ammoniak- och metanolproduktion exempelvis BASF, Dow, 
SABIC och Solvay.

Nuvarande status
En pilotanläggning för 10 000 liter per dag av högrent vat-
ten har testats i tio år i problemfri drift vid Sjöstadsverket 
i Stockholm. Baserat på denna erfarenhet kommer vi att 
börja testa industriell utrustning 2021. En första offert-
förfrågan har mottagits från ett större kraftkonglomerat. 
Första kommersiella försäljning förväntas 2022.

Stor uppmärksamhet för grön vätgas 

Bank of America förutspår att grön vätgas kom-
mer att bli en marknad på 11 biljoner dollar (cirka 
100 000 000 000 000 SEK) fram till 2050. 

Reuters Events: Hydrogen Online, May 20-21, 2021, 
Scale-up production and seize market share

Branschledande talare på 2021 Reuters Events onli-
ne-toppmöte Vätgas 2021 (20-21 maj) är bland andra:

• Demetrios Papathanasiou, Global Director - Energy 
and Extractives, World Bank Group

• Paul Browning, President & CEO, Mitsubishi Power 
Americas

• Dr. Sunita Satyapal, Director - Hydrogen and Fuel 
Cell Technologies Office, U.S. Department of Energy

• João Pedro Matos Fernandes, Minister of Environ-
ment, Portuguese Government

• Angus Taylor MP, Minister for Energy and Emis-
sions Reduction, Australian Government

• Daryl Wilson, Executive Director, Hydrogen Council

• Randy MacEwen - President & CEO, Ballard Power 
Systems

• Belén Linares, Innovation Director - Energy, Acciona

• Paul Bogers, Vice President – Hydrogen, Shell

• Laura Nelson, Executive Director, Green Hydrogen 
Coalition

• Jan Ingwersen, General Director, ENTSOG

• Shiva Dustdar, Head of Division - Innovation Finan-
ce Advisory, European Investment Bank

Anmälan kan ske på: 
www.reutersevents.com/events/hydrogen

Water4H2 banar väg för en grön framtid.
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CWTs forskningsprojekt 

Återvinning av litium
Återvinning av litium från elektriska batterier förväntas bli 
ett av våra stora affärsområden när försäljningen av elbilar 
tar fart.

Vi räknar med att leverera demoutrustning till väntande 
kunder i slutet av 2021 och kommersiell utrustning 2022.

Marknaden för litiumåtervinning väntas öka från dagens 
1.5 miljarder dollar till 18 miljarder år 2030. 

Återvinning vid tillverkningsanläggningar för 
nano-elektronik 
Det finns idag många tekniker för att behandla industriellt 
avloppsvatten. Men eftersom flera av komponenterna i 
nanoelektroniken är sällsynta mineraler börjar det finnas 
ett behov av att gå från avloppsrening till återvinning. Efter 
en förfrågan från Europas ledande forskningsinstitut imec - 
www.imec-int.com/en - har KTH inom ramen för EUs H2020 
i samarbete med imec genomfört en experimentell studie i 
vilken vattenprover från imec testades i våra utrustningar.

Den beräknade kostnaden för att behandla avloppsvatten 
i ett av de viktigaste flödena visade sig vara 3,1 $/m3 vilket 
är cirka 95% lägre än kostnaden för konventionell behand-
ling av avlopp med elektrokemiska system (59 $/m3). 

De totala avloppsvolymerna beräknas i en standardfabrik 
vara cirka 45 000 liter per timme eller cirka 1 080 000 liter 
per dag. 

Rengöring av rökgaskondensat i kraftvärmeverk 
Ett industriprojekt för att utveckla en ny metod för rening 
av rökgaskondensat har genomförts i samarbete med KTH, 
Stockholm Exergi AB och Energimyndigheten. Utrustningen 
visade bättre rening än vad som kan uppnås med konven-
tionell teknik och mer än 92% av vattnet kunde återanvän-
das. Genom att systemet drivs av spillvärme från kraftver-
ket självt blir kostnaden betydligt lägre. 

CWT räknar med att senast i början av 2022 installera en 
kommersiell demonstrationsanläggning på en av de två 
kraftverk som deltog i arbetet - Högdalens Kraftvärmeverk 
och Bristaverken - med en slutgiltig internationell mark-
nadslansering under 2022/2023. 

Återvinning av näringsämnen från stadsavlopp
CWT samarbetar i projektet KVAlitetssäkrad STadsgödsel 
(KVAST) med Sveriges forskningsinstitut (RISE) och Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Målet är att förbereda 
den globala marknadslanseringen av utrustning för fram-
ställning av flytande biogödsel från stadsavlopp. 

Den första utvärderingen var positiv. Nu krävs en demon-
strationsanläggning och långsiktiga tester för att korrekt 
utvärdera livscykler för systemet. 

Vi räknar med att kunna finansiera arbetet genom EUs fon-
der för utveckling och innovation, särskilt det nya Horizon 
Europe som startar i april 2021. Målet är att lansera vår 
första kommersiella provanläggning under 2023. 

Att avlägsna PFAS från grundvattnet
PFAS i grundvattnet anses av många vara vår tids värsta 
miljögift. PFAS står för Perfluoroktansulfonsyra och kan 
vara cancerframkallande och orsaka leverskador. I djurför-
sök har det visat sig påverka reproduktionsförmågan och 
immunsystemet. Det är extremt svårnedbrytbart och alla 
av oss har det i blodet, till och med isbjörnarna långt borta 
i Arktis. Ämnet finns i smink, kläder, möbler och i många 
andra vardagsprodukter.

Inga enkla metoder finns för att ta bort PFAS. Första etap-
pen av ett projekt för att utveckla en metod som klarar 
PFAS har genomförts av SLU, Uppsala Vatten och Scarab De-
velopment AB på uppdrag av Staten Geotekniska Institut. 
Nästa steg är en pilotstudie som kommer att genomföras 
från oktober 2021 till september 2022. 

CWT deltar också i det kommande ARTHEMIS-konsortiet - 
www.pfsa.eu - som består av 19 forskningsorganisationer, 
universitet och industribolag från 11 europeiska länder.



Att avlägsna PFAS från grundvattnet 

PFAS i grundvattnet är ett allt mer uppmärksammat pro-
blem och inga enkla metoder finns för att lösa problemet. 
Första etappen av ett projekt har genomförts av SLU, Upp-
sala Vatten och Scarab Development AB. Staten Geotek-
niska Institut kommer att ta beslut om eventuell fortsatt 
finansiering av steg två i april 2021. 

Vare sig beslutet blir positivt eller negativt kommer de 
inblandade att gemensamt med CWT att starta ett försök 
tillsammans med Uppsalas deponi för behandling av 
PFAS-kontaminerad deponi. Detta projekt kommer att 
genomföras i samarbete med SLU. Problemägaren Upp-
sala Water and Waste ger tillgång till Uppsalas deponi 
och ansvarar för teknisk support på plats. Företaget Nova 
Diamant AB tillhandahåller kompletterande utrustning. 
Denna pilotstudie är utformad för att vara ett bevis på kon-
ceptet och kommer att genomföras från oktober 2021 till 
september 2022. Om dessa pilotstudier blir framgångsrika 
kan kommersiell lansering komma att påbörjas år 2023.

Europeiskt projekt för att behandla PFAS 
CWT har också bjudits in i det nystartade ARTHEMIS - 
www.pfsa.eu - som när ett European green deal-projekt 
(Horizon 2020) för rening av grundvatten från PFAS med 
ny teknik. ARTHEMIS mål är att erhålla renat vatten från 
PFAS-kontaminerade grundvattenkällor och släppa ut 
behandlat avfall vid en föroreningsnivå som inte längre är 
giftig.

 ARTHEMIS-konsortiet består av 19 forskningsorganisa-
tioner, universitet och industribolag från 11 europeiska 
länder. Projektansökan är inlämnad den 27 januari 2021. 
Beslut kommer under 2021. Utfallet är osäkert, men vi 
räknar med att konsortiet kommer att kunna hitta annan 
finansiering om ansökan avslås. Vi arbetar i vilket fall vida-
re i vårt svenska projekt. 
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PFAS Perfluoroktansulfonsyra – vår tids värsta miljögift?
Vissa är cancerframkallande och kan orsaka leverskador. Andra har i djurförsök visat sig påver-
ka reproduktionsförmågan och immunsystemet. Flera tusen är inte ens testade. Ändå får de 
finnas i vanliga produkter som smink, kläder och möbler. Vi pratar om PFAS, en grupp ämnen 
som är extremt svårnedbrytbara och som vi alla har i blodet – till och med isbjörnarna långt 
borta i Arktis.

www.naturskyddsforeningen.se/Vad-ar-pfas

BEDÖMNING: 

PFAS är onekligen ett stort problem. Vi 
samarbetar i ett projekt med SLU, RISE och 
andra myndigheter och har goda testre-
sultat. Om vi kan få fram en kommersiellt 
gångbar produkt är ännu osäkert.
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Fjärrvärmedriven rengöring av rökgaskondensat  
i kraftvärmeverk 

I kraftvärmeverk med våt skrubbning av röken passerar 
det resulterande rökgaskondensatet genom olika behand-
lingssteg innan det kan återanvändas som matarvatten till 
kraftvärmeverket eller släppas ut i omgivningen. 

Ett industriprojekt som syftade till att utveckla en alterna-
tiv metod som kan övervinna det flertal kända nackdelar 
med etablerad teknik har genomförts av Xzero AB i samar-
bete med KTH, Scarab Development AB, Swedish Exergi AB 
och Energimyndigheten. Resultaten och rättigheterna har 
nu överförts till CWT. 

Det primära fokuset låg på kommunal förbränning av fast 
avfall, även om resultaten var av betydelse för alla bio-
bränsleeldade kraftvärmeverk. Resultaten visar att förore-
ningarna avlägsnades upp till koncentrationsnivåerna av 
delar per miljard. 

Kvaliteten på det renade vattnet förbättrades betydligt 
jämfört med befintliga system, särskilt genom innehåll av 
tungmetaller. Många ämnen uppvisade koncentrationer 
under detektionsgränser och för andra ämnen som ammo-
nium och ammoniak-kväve, totalt upplösta fasta ämnen 
(TDS), alkalinitet och konduktivitet erhölls lägre koncentra-
tioner än vid konventionell teknik. Dessutom kunde mer än 
92% av vattnet återanvändas.
 
Genom att spillvärme från kraftverket kan driva processen 
blir den också betydligt billigare än existerande metoder 
som vanligtvis används i en serie av membranbehand-
lingssteg, t.ex. mikrofiltrering (MF), ultrafiltrering (UF) och 
omvänd osmos (RO). Bortsett från att dessa metoder inte 
är lika effektiva är de känsliga och kräver mycket underhåll 
och är dessutom dyrare eftersom de drivs av el. 

En lönsamgetsstudie visade att den föreslagna proces-
sen är ekonomiskt överlägsen nuvarande metoder under 
förutsättningen att spillvärme finns att tillgå. Utöver den 
ekonomiska fördelen visar det sig att tekniken kan medföra 
ett nollutsläppsscenario. 

Två vetenskapliga rapporter* har publicerats under 
arbetets gång. CWT arbetar nu med att få fram 
serietillverkad utrustning för metoden och räknar 
med att installera en kommersiell demonstrations-
anläggning på en av de två kraftverk som deltog 
i arbetet – Högdalens Kraftvärmeverk och Brista-
verken – senast i början av 2022 med en slutgiltig 
internationell marknadslansering under 2022/2023.

* I.-E.-. Noor, A. R. Martin and O. Dahl, ”District 
heating driven membrane distillation for advanced 
flue gas condensate treatment in combined heat and 
power plants”, Journal of Cleaner Production, 2021.

I. E. Noor, A. R. Martin and O. Dahl, ”Water recovery 
from flue gas condensate in municipal solid waste fi-
red cogeneration plants using membrane distillation”, 
Chemical Engineering Journal, vol. 399, 2020.

Högdalens kraftvärmeverk - 
här genomfördes utvärderingen
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Återvinning av litium och andra värdefulla metaller

Vi har under lång tid testat separering av joner, metaller, 
partiklar och flyktiga ämnen i våra testanläggningar. Vi har 
gjort tester både på laboratorieutrustning och prototyper 
men särskilt på vår demo på Sjöstadsverket i Stockholm. Vi 
har koncentrerat flöden som innehåller alla typer av mate-
rial i mycket hög grad utan att förlora något av innehållet. 

Vårt resultat är ultrarent vatten och koncentrat. Vi har 
därför etablerat kontakter med företag som har metoder 
för att extrahera komponenter från koncentratet, i detta 
fall litium. Vi förväntar oss att kunna leverera demoutrust-
ning till väntande kunder i slutet av 2021 och kommersiell 
utrustning 2022. 

Återvinning av litium från elektriska batterier förväntas bli 
ett av våra stora affärsområden när försäljningen av elbilar 
tar fart. Andra viktiga mineraler som måste återvinnas vid 
tillverkning och återvinning av batterier är Nickel, Kobolt, 
Mangan och Grafit.

Kommissionär för miljö, hav och fiske Virginijus Sinkeviči-
us säger: ”Med detta innovativa EU-förslag om hållbara 
batterier tar vi det första stora steget mot cirkulär ekonomi 
enligt vår nya handlingsplan för cirkulär ekonomi. Batterier 
är väsentliga för viktiga sektorer i vår ekonomi och samhälle. 
som rörlighet, energi och kommunikation. Denna framtids-
inriktade lagstiftningsverktygslåda kommer att uppgradera 
hållbarheten hos batterier i varje fas av deras livscykel. 

Batterierna är fulla av värdefulla material och vi vill se till 
att inget batteri går förlorat för slöseri. Batteriernas håll-
barhet måste växa hand i takt med deras ökande antal på 
EU-marknaden.”

Allt fler företag ger sig in på denna marknad. CWT har 
redan goda kontakter med två av dem och kommer att kon-
takta flera när den kommersiella utrustningen är klar. 
Umicore (Belgien), Glencore International AG (Schweitz), 
Retriev Technologies Inc. (USA), Raw Materials Company 
Inc. (RMC) (Kanada), American Manganese Inc. (Kanada), 
Fortum (Finland), Northvolt, (Sverige), Brunp (Kina), Gan-
fenk (Kina), Posco (Sydkorea)

Även andra metaller än litium är värda att återvinna. 
EU om batterier: ”…den nuvarande siffran på 45% insam-
lingsgrad bör stiga till 65% 2025 och 70% 2030 så att 
batterimaterialen vi använder hemma inte går förlorade 
för ekonomin. Andra batterier - industriella, bilar eller 
elektriska fordon - måste samlas in helt. Alla insamlade 
batterier måste återvinnas och höga återvinningsnivåer 
måste uppnås, särskilt av värdefulla material som kobolt, 
litium, nickel och bly.” 

10 December 2020, Green Deal: Sustainable batteries for a circular and 
climate neutral economy.

2017 2018 2019
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2022 2024 2026 2028 2030

Lithium-ion battery recycling, by region (USD billion)

North America

Europe

Asia Pacific

Marknaden för litiumåtervinning spås mångdubblas under en tioårsperiod

www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/lithium-ion-battery-recycling-market-153488928.html
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Återvinning av näringsämnen från stadsavlopp

CWT samarbetar i projektet KVAlitetssäkrad STadsgödsel 
(KVAST) med Sveriges forskningsinstitut (RISE) och Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Avsikten är att skapa 
ett system för att framställa flytande biogödselmedel och 
vatten från stadsavlopp. Systemet ska koncentrera avlopps-
vatten till nära mättnad och drivas av spillvärme. Barriärer-
na för att komma in på befintliga marknader är höga med 
toppmodern omvänd osmos (RO) och avdunstningsteknik 
att konkurrera mot. Våta tester pekar emellertid på fördelar 
med avseende på kostnadseffektivitet och processäkerhet. 
Det krävs en demonstrationsanläggning och långsiktiga 
tester för att korrekt utvärdera livscykler för systemet och 
alla komponenter och för att validera alla testresultat som 
hittills uppnåtts. Målet är att förbereda den globala mark-
nadslanseringen av utrustningen för flytande biogödsel 
från stadsavlopp. 

Det viktigaste tekniska målet är att slutföra industriali-
seringen och lanseringen av den första standardiserade 
kommersiella produkten. Detta är ett alltför omfattande 
arbete att genomföra för CWT ensamt. Även resurserna 
från SLU och RISE är begränsade och vi räknar med att kun-
na finansiera arbetet genom EUs fonder för utveckling och 
innovation, särskilt det nya Horizon Europe som startar i 
april 2021. Vi räknar med att lansera vår första provanlägg-
ning under 2023.

Ershad Khan har en deltidstjänst på Sveriges 
Lantbruksuniversitet i Ulltuna, Uppsala

BEDÖMNING: 

Återvinning av näringsämnen är absolut 
nödvändigt för framtiden. Tester med 
ledande svenska forskningsinstitut har 
visat att CWTs teknik har förmågan att 
separera dessa ämnen från avloppet. Vi 
arbetar vidare med forskningsstöd, men 
det är ännu inte klart om vi kan få fram en 
lämplig kommersiell produkt
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Återvinning av värdefulla element från avloppsvatten i 
tillverkningsanläggningar för nano-elektronik 

Nano-elektronikindustrin har mycket komplexa och känsli-
ga processer för tillverkning av halvledarchips (processorer 
och minnen), som kräver en stor mängd ultrarent vatten. 
En normalstor fabrik i nano-elektronikindustrin förbrukar 
ungefär 1000 m3 / dag ultrarent vatten och mer än 200 
typer av olika oorganiska och organiska föreningar; sålunda 
innehåller avloppsvattnen huvudsakligen metalliska, sura 
och alkoholhaltiga föreningar och nano-partiklar. Enligt 
de fördefinierade standarder som fastställts av lokala och 
internationella miljömyndigheter måste dessa komplexa 
avloppsströmmar behandlas innan de släpps ut eller åter-
används som processvatten. 

Det finns idag många olika tekniker för att behandla detta 
giftiga och svåra avloppsvatten. Dessa metoder är gene-
rellt effektiva. Men eftersom flera av komponenterna i 
nanoelektroniken är sällsynta metaller börjar det finns 
ett behov av att gå från avloppsrening till kostnadseffek-
tiv återvinning. Inom ramen för EUs H2020 har vi till-
sammans med Europas ledande forskningsinstitut imec 
- www.imec-int.com/en - och KTH genomfört en experi-
mentell studie i vilket prover från imec testades in våra 
utrustningar. 

Arbetet utfördes av Imtisal E-Noor som en doktorands-
tudie i samarbete mellan Aalto University, KTH och imec 
och presentades på flera internationella konferenser där 
det väckte stor uppmärksamhet. CWT har lovat Imtisal en 
anställning efter slutfört arbete, men hon fick en mycket 
fördelaktig tjänst som ”postdoc” på KTH och kommer att 
jobba vidare med sina projekt inom den ramen. 

Imtisal E-Noor disputerade (försvarade sin doktorsavhand-
ling i närvaro av ett antal internationellt välrenommerade 
experter) i början av mars 2021. 

Här är de publikationer som blev resultatet av hennes arbete: 
www.kth.se/profile/ieno/publications

I arbetet med doktorsavhandlingen ingick bland annat 
en lönsamhetsstudie. Den beräknade kostnaden för vår 
process för att behandla avloppsvatten från den vikti-
gaste processen i framställningen av datachips Chemical 
Mechanical Planarization (CMP). Vår metod beräknades till 
3,1 $/m3 vilket är cirka 95% lägre än kostnaden för kon-
ventionell behandling av CMP-avlopp med elektrokemiska 
system (59 $/m3). För avloppsvatten från fotolitografi var 
den förväntade kostnaden för behandling med vårt system 
cirka 16$/m3, vilket är ungefär hälften av behandlingskost-

naden med konventionell elektrodialys (36 $/m3). Värdet 
av potentiellt återvunna metaller har då ännu inte kunnat 
inräknas då detta är ett andra steg i utvecklingen. 

De totala avloppsvolymerna beräknas i en standardfa-
brik vara cirka 45 m3/h. (1 080 m3/d) som vi producerar. 
I samarbete med Nanotechnology Industry Association 
www.nanotechia.org planeras nu ett projekt för att utveck-
la detta sista steg i återvinningsutrustningen. 

Imtisal E-Noor



28

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 

Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, allmänheten till teckning av aktier i 

Circular Water Technologies AB (publ) i enlighet med 

villkoren i detta Informationsmemorandum (IM).

Den 11 januari 2021 beslutade styrelsen för Circular 

Water Technologies AB (publ) med stöd av bolags-

stämmans bemyndigande, som registrerades hos 

Bolagsverket den 8 januari 2021, att öka Bolagets 

aktiekapital med högst 69 885 kronor fördelat på 

högst 3 062 500 B-aktier. 

Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om  

8 kronor per aktie och det totala emissionsbeloppet 

uppgår till högst 24 500 000 kronor. 

Bolaget kommer således att tillföras upp till

24 500 000 kronor före emissionskostnader. Ny- 

emissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan 

öka från 500 000 kronor till högst 569 885 kronor. 

Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 

21 911 082 stycken till högst 24 973 582 stycken. 

Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare 

som väljer att inte teckna, uppgår därmed till cirka 

8,77 %. Nyemissionen beräknas vara registrerade 

hos Bolagsverket under april månad, 2021, varefter 

leverans av tecknade och betalda aktier, till berörda 

tecknare kommer att ske. 

Detta Informationsmemorandum har upprättats av 

styrelsen för CWT med anledning av nyemissionen. 

Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga 

försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgif-

terna i detta Informationsmemorandum, såvitt sty-

relsen känner till, överensstämmer med de faktiska 

förhållandena och att ingenting är utelämnat som 

skulle kunna påverka dess innebörd. 

Stockholm mars, 2021 

Circular Water Technologies AB (publ) 

Styrelsen

Med ”CWT” eller ”bolaget” avses Circular Water Technolo-
gies AB (publ) org.nr. 559113-4720. Med ”Memorandumet” 
avses föreliggande Informations-memorandum.

Med ”Erbjudandet” avses erbjudandet till allmänheten att 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt teckna aktier 
enligt villkoren i Memorandumet. Med ”aktier” respektive 
”aktien” avses de nyemitterade aktier av serie B i Bolaget 
som omfattas av Erbjudandet. 

Upprättande och registrering av Memorandumet 
Detta Memorandum har inte granskats och godkänts av 
Finansinspektionen. Memorandumet är undantaget från 
prospekt-skyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om 
handel med finansiella instrument beaktat att det belopp 
som sammanlagt kan tillföras av investerarna under en tid 
av tolv månader motsvarar högst 2,5 MEUR. 

För Memorandumet och Erbjudandet gäller svensk rätt. 
Tvist i anledning av detta Memorandum, Erbjudandet och 
därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras 
av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska 
utgöra första instans. 

Aktiekapital och ägande
CWT ägs till 100% av H.V.R. Water Purification AB (publ) men 
är under utdelning till de befintliga aktieägarna i HVR Water 
Purification AB (publ) och Xzero AB (publ) från vilka bolag CWT 
på detta sätt har övertagit immateriella och fysiska tillgångar. 
Det nya antalet ägare uppskattas därefter till ca. 7 000. 

Restriktioner avseende deltagande i Erbjudandet
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, 
Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, 
Nya Zeeland och Japan riktas inte Erbjudandet till personer 
eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.
 

Rätt till utdelning 
De nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. avstäm-
ningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter 
den aktuella nyemissionens registrering. Samtliga aktier 
har samma rätt till utdelning. Några begränsningar i rätten 
till utdelning finns inte. Utbetalning av eventuell utdelning 
ombesörjs av Euroclear Sweden AB eller, avseende förvaltar-
registrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares 
rutiner. Om aktieägare inte kan nås kvarstår aktieägarens 
fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begrän-
sas endast genom regler om preskription. 



Villkor och anvisningar för nyemissionen

Teckning
Teckning av nya aktier ska ske under perioden den 10 - 25 
mars 2021. Teckningskursen per aktie är 8 kronor. Inget 
courtage eller skatt tillkommer. 

Teckning kan antingen ske i formulär på Bolagets hemsida 
www.circularrecovery.eu Teckning kan också ske elektro-
niskt och med nyttjande av Bank ID på Mangold Fondkom-
missions hemsida, www.mangold.se 

Anmälningssedel och fullständigt Informationsmemoran-
dum går att ladda ned på såväl Bolagets som på Mangolds 
respektive hemsidor enligt ovan. Underlag kan också rek-
vireras per telefon. Se kontaktuppgifter nedan till Bolaget 
och Mangold.

Teckningspost
Minsta teckningspost är 1 000 aktier. Teckning sker därefter 
i jämna 200-tal. De nya aktierna berättigar till utdelning 
från och med verksamhetsår 2022.

Betalning
Efter besked om tilldelning.

Rätt att teckna
Alla personer och företag som lyder under svensk lag har 
rätt att teckna.

Antalet aktier i erbjudandet
Erbjudandet omfattar 3 062 500 B-aktier, samtliga med 
samma rösträtt, en (1) röst per aktie och samma rätt till 
Bolagets vinst. Vid fullteckning kommer antalet B-aktier 
i Bolaget att öka med 3 062 500 B-aktier, från nuvarande 
21 911 082 till 24 973 582 aktier. Av det totala antalet akti-
er är 1 400 000 A-aktier.

Betalning och leverans av aktier
Betalning skall ske efter besked om tilldelning enligt 
instruktion från Bolagets emissionsinstitut, Mangold Fond-
kommission AB. Efter genomförd emission kommer denna 
att registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i april 
2021, varefter leverans av de nya aktierna till respektive 
tecknare kommer att ske.

Handel i aktien innan notering
Aktien är onoterad. En inofficiell handel kommer intill dess 
att notering sker, att bedrivas på Bolagets anslagstavla 
www.circularrecovery.eu

Tilldelning
Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en enskild 
tecknare kan anmäla sig för, inom gränsen för nyemissio-
nen. Vid eventuell överteckning fördelas aktierna enligt 
styrelsens beslut. Besked om tilldelning sänds per post till 
den adress som angivits på anmälningssedeln.

Skatterabatt
En skatterabatt på 15 procent utgår enligt gällande regler 
vid köp av aktierna. För mer information om reglerna för 
skatterabatt, kontakta Skattemyndigheten.

Användning av likvid från nyemissionen
Influtna medel är avsedda i första hand för marknads-
lansering av Water4H2 och i andra hand för att utveckla 
de övriga projekt som beskrivs i denna sammanfattning. 
Emissionslikviden ska också matcha och komplettera de 
bidrag som Bolaget söker från EU Horizon Europe för dessa 
ändamål. Se mer fullständig beskrivning på sidan 2. 

Börsnotering
CWT planerar att söka notering av Bolagets aktier på  
Nasdaq First North Growth Market under 2022. 

Emissionsinstitutet
Mangold Fondkommission AB 
Box 55691 
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2tr 
Tel: 08 503 01 595
E-post: emissioner@mangold.se
www.mangold.se

Bolaget
Circular Water Technologies AB (publ)
Vasagatan 7 
111 20 Stockholm 
Tel: 08 667 86 60
E-post: info@circularrecovery.eu
www.circularrecovery.eu

Anmälningssedel kan laddas ned antingen från Bola-
gets eller Mangold Fondkommissions respektive hem-
sidor enligt ovan. Det går också att teckna online via 
www.mangold.se 

Övriga frågor besvaras av Bolaget och/eller Mangold Fond-
kommission enligt ovan.
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Finansering och risk 

Kortsiktig finansiering
Arbetet med den första anläggningen för Water4H2 (pro-
dukten) har påbörjats. Denna kommer att fungera som en 
demonstrationsanläggning för framtida leveranser. Bolaget 
räknar med att totalpriset för anläggningen till kund, upp-
går till cirka 18 MSEK. Bruttovinsten är beräknad till 20 % 
av priset till kund, dvs. cirka 3.6 MSEK. Brukligt vid denna 
typ av leverans är att kunden betalar ett förskott motsva-
rande 20 % eller cirka 3.6 MSEK efter att leveransavtalet 
ingåtts. Därefter återstår cirka 14.8 MSEK att finansiera 
(byggkostnaden), vilken planeras att finansieras genom 
emissionslikviden i kombination med EU finansiering. 

Erforderlig finansiering inför produktionsstart av fullska-
liga kommersiella anläggningar, avses att tillgodoses i 
samband med den planerade noteringen av CWT.s aktie på 
First North Growth Market, eller motsvarande, under 2022. 
CWT planerar i samband med noteringen att ta in cirka 
100 MSEK i nytt kapital, för den fortsatta expansionen. 

Långsiktig finansiering
Försäljningspriset för en fullskalig kommersiell anläggning 
beräknas uppgå till cirka 100 MSEK. Som i exemplet med 
testanläggningen ovan, är det brukligt att kunden betalar 
ett förskott motsvarande 20 %, eller cirka 20 MSEK efter att 
leveransavtalet ingåtts. Medtaget bruttomarginalen om 20 
% på leveransen, återstår en egen insats på cirka 60 MSEK för 
att kunna färdigställa produkten. Dessa 60 MSEK kommer 
att tillodoses med emissionsmedel beskrivet enligt ovan. 

Efter försäljning av den första fullskaliga kommersiella 
enheten, räknar CWT med att kunna finansiera fortsatta 
projekt med banklån och genom att emittera gröna obliga-
tioner i kombination med eget kapital.

För fortsatt expansionskapital har EU beslutat att Europe-
iska Investeringsbanken (EIB) ska kunna gå in med ägarka-
pital i de Seal of Excellence - projekt som är framgångsrika. 
Vad som diskuteras, men ännu inte är beslutat, är att EIB 
investerar i minoritetsposter på cirka 20 procent med en 
maximal exponering på 150 MSEK. Då CWT är just ett 
sådant projekt bedömer vi möjligheterna till denna typ av 
finansiering som goda i kombination med banklån, obliga-
tioner och eget kapital. 

Värdering av bolaget 
En värdering av bolaget har genomförts av Rouse AB 
www.rouse.com och med resultatet: ”With an average P/E 
ratio applied to CWT the VC method value is 1,8 billion €. 
Over a ten year period and providing that forecasted sales 
targets are met.”

Denna värdering måste naturligtvis diskonteras med 
hänsyn till risk och nutid då denna bygger på en kassaflö-
desvärdering som förutsätter att en viss försäljningsvolym 
uppnås. Klart är dock att den påvisar potentialen i Bolaget 
och projektet, vilket även styrks av EU:s Seal Of Excellence 
utnämning.

Risker i sammandrag
1. Har CWT tillräckliga finansiella muskler för att arbeta 
med så stora processer och projekt?
Bolaget har cirka 5000 enskilda aktieägare, vilka kommer 
att stödja lanseringen av innovationen. CWT har också ett 
Seal of Excellence från EU vilket visar att CWT är ett fram-
tidsföretag som EU avser att stödja. 

2. Vad händer om marknaden försvinner?
Marknaden för grön energi och återvinning av vatten 
kommer inte att försvinna. Men om marknaden kraftigt 
begränsas för just de specifika produkter och processer 
som CWT nu lanserar, kommer CWT att rikta in sig på andra 
områden för cirkulär vattenbehandling, till exempel inom 
läkemedelsindustrin, kraftindustrin och andra industrier 
som kräver ultrarent vatten. CWT gör trots allt renare vatt-
nen till lägre kostnad.

3. Klarar ni er mot konkurrerande metoder?
Vi använder en helt ny kemisk enhetsoperation i vår 
utrustning som både ger lägre kostnad och renare vatten. 
Ännu finns inga konkurrerande system med liknande pre-
standa på marknaden. Vi har flera forskare i företaget som 
kontinuerligt följer teknikutvecklingen och utvecklar våra 
produkter så att vi hela tiden kan ha ett försprång.
 
4. Vad händer om konkurrenter kopierar era produkter?
Här gäller inte om, utan när. Därför bedriver CWT mycket 
avancerad forskning i samarbete med framtida kunder och 
med forskningsinstitut som till exempel imec i Belgien och 
KTH i Stockholm för att vi ska kunna ligga före konkurren-
terna. Vi skyddar naturligtvis även löpande våra Imma-
teriella rättigheter med patent och genom olika typer av 
sekretess och/eller samarbetsavtal.
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Skattefrågor 
Gällande skattefrågor kring erbjudandet i detta Informa-
tionsmemorandum hänvisas till Skatteverkets hemsida och 
kundtjänst.

Aktiebok 
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. 
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och 
kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, 
Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige. 

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet 
Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras ge-
nom att det publiceras på Bolagets hemsida. 

Allmän information 
Detta Informationsmemorandum har upprättats av sty-
relsen för Bolaget som också svarar för marknadsföring av 
emissionen.
 
För administrativa tjänster i samband därmed samt likvider 
och registrering av aktier i Euroclear Sweden AB:s system, 
svarar Mangold Fondkommission AB som inte har några 
intressen i Bolaget utöver detta uppdrag. 

Aktierna i CWT är inte föremål för erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 
Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbju-
dande under innevarande eller föregående räkenskapsår. 

Nyemitterade aktier berättigar till samma andel av Bola-
gets vinst och eventuell utdelning, även vid likvidation, 
som tidigare aktier. Nyemitterade aktier är av serie B med 
en (1) röst per aktie. I Bolaget finns även A-aktier vilka har 
tio (10) röster per aktie. Aktieägarnas rättigheter avseende 
vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av 
aktie med mera styrs av Bolagets bolagsordning vilken 
finns återgiven i sin helhet i detta Memorandum. 

Företagshistorik
Circular Water Technologies AB (publ) hette ursprungligen 
WaterApp AB som har varit vilande sedan det bildades.
 
I samband med att bolaget tog över verksamheter inom re-
ning av avloppsvatten och därmed förknippad återvinning 
av metaller och andra värdefulla komponenter i avlopps-
vatten ändrades namnet till Circular Water Technologies AB 
(publ) år 2020.

I samband med det snabbt växande globala intresset för 
grön vätgas som ersättning för fossila bränslen och energi-

lagring fick bolaget förfrågningar om att tillverka Ultrarent 
vatten för användning i processen att framställa grön 
vätgas och denna verksamhet har fått första prioritet och 
presenteras utförligt i Erbjudandet. Även ett antal andra 
verksamheter i Bolagets regi presenteras i Erbjudandet. 
Samtliga affärsområden grundas på en specifik teknik som 
ger ”världens renaste vatten” vilket omvänt innebär att 
tekniken kan separera och koncentrera de övriga bestånds-
delarna i vattnet varur man sedan lättare kan återvinna 
värdefulla komponenter. 

Bolaget har en betydande teknisk historik, men har inte dri-
vit operativ verksamhet tidigare vilket också är skälet till att 
räkenskaper ej tillfördes detta informationsmemorandum.

CWT har ägts till 100% av HVR men är under utdelning till 
de befintliga ägarna i HVR och Xzero. Avsikten är att aktieä-
gandet skall följa med och avspegla saköverföringen mellan 
bolagen. Det är även vår förhoppning att det ökar intresset 
från HVRs och Xzeros befintliga cirka 7 000 aktieägare.

Patent och immateriella rättigheter
CWT kommer marknadsföra vattenreningsprodukter vars 
teknik bygger på licensavtal med Scarab Development AB 
som äger grundläggande patent och immateriella rättighe-
ter. Dessa kunskaper och rättigheter delas mellan de olika 
licensbolagen vilka kan dra nytta av de tekniska framstegen i 
samtliga bolagen och använda dem på sina respektive mark-
nadsområden. Licensbolagen är för närvarande: HVR Water 
Purification AB (publ) - dricksvatten, Xzero AB (publ) - Ultra-
rent vatten för nano elektronikproduktion, Type1Water AB 
(publ) - referensvatten för avancerade laboratorier, Hydro-
mars AB - vattenåtervinning i Life Support Systems i rymden.

CWT har registrerat domännamnen; www.circualarreco-
very.eu och www.circurlarrecovery.se Bolagen har även 
samarbetsavtal med Rouse International Limited som är en 
ledande internationell firma inom immaterialrätt. Rouse 
har värderat CWT och har ett stående uppdrag att vägleda 
CWT och de övriga bolagen inom gruppen för att på bästa 
sätt skydda patent, varumärken och sina produkter.

Utdelningspolicy 
Bolaget har ingen antagen utdelningspolicy. Eventuell ut-
delning beslutas av bolagstämman efter styrelsens förslag 
till beslut och rätt till utdelning tillfaller den som på, av bo-
lagstämman, fastställd avstämningsdag är registrerad som 
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

Eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB el-
ler, för förvaltarregistrerade aktier, av respektive förvaltare.
Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden AB 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdel-

Övrig information
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ningsbeloppet och begränsas endast genom regler om pre-
skription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet CWT.

Hittills har inte någon utdelning utbetalats av Bolaget. 

För beskattningsfrågor hänvisas till Skatteverket eller skat-
teexpertis.

Bolagsstyrning 
CWT är ett svenskt publikt aktiebolag och Bolaget följer ak-
tiebolagslagens regler (2005:551) samt övriga tillämpliga 
lagar och förordningar i Stockholm, Sverige där Bolaget har 
sitt säte. Bolaget omfattas inte av kraven på svensk kod för 
bolagsstyrning och har ännu inte införlivat denna kod som 
stöd för Bolagets styrning. 

Aktieägarnas rätt att besluta i CWTs angelägenher utövas 
vid bolagsstämman, som är aktiebolagets högsta beslu-
tande organ. Årsstämman äger vanligen rum i juni månad i 
Bolagets lokaler. 

Bolagsstämman fastställer bolagsordningen och utser 
årligen styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, 
väljer revisor, beslutar om fastställande av moderbolagets 
respektive koncernens resultaträkning och balansräkning, 
beslutar om disposition beträffande Bolagets vinst eller 
förlust och beslutar i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
och den verkställande direktören samt fattar beslut om 
styrelse- och revisorsar- voden m.m. Årsstämmans ärenden, 
regler för kallelse m.m. regleras i Bolagsordningen vilken 
finns återgiven i sin helhet i detta Erbjudande. 

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltning 
och tillsätter eller avsätter den verkställande direktören. 
Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt 
arbete, kombinerat med en VD-instruktion för fördelning av 
arbetet mellan styrelsen och den verkställande direktören. 
Frågor som rör ersättningar eller revision beslutas direkt av 
Bolagets styrelse. Samtliga ledamöter i styrelsen är valda till 
nästkommande ordinarie årsstämma. Varje enskild styrelse-
medlem äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. 

Verkställande direktör 
Verkställande direktören är underordnad styrelsen och 
ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga 
driften enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsför-
delningen mellan styrelsen och den verkställande direktören 
anges i instruktionen för den verkställande direktören. Verk-
ställande direktören får, inom ramen för aktiebolagslagen 
samt av styrelsen fastställd affärsplan, budget och instruk-
tion för den verkställande direktören samt eventuella övriga 
riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de 
beslut som krävs för rörelsens utveckling.

Revision 
Revisor utses på årsstämman för att granska Bolagets 
finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av Bolaget. 

Transaktioner med närstående 
Det finns inga transaktioner med närstående i CWT.

Särskilda överenskommelser 
Det har inte förekommit särskilda överenskommelser med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter 
som på något sätt påverkat val av styrelseledamöter eller 
tillsättande av VD eller andra befatt- ningshavare.

 
Aktieinlåsning 
Det finns inga avtal som begränsar någon aktieägares 
möjlighet att sälja eller på annat sätt överlåta aktier under 
viss tid. 

Det föreligger inga intressekonflikter mellan någon styrel-
semedlem, ledande befattningshavare och Bolaget.

Årsredovisning 
Årsredovisning per den 31 december 2020 kommer public-
eras senast 31/7-21. 

CWT (publ) skall marknadsföra produkten Water4H2 till 
industriella tillverkare av grön vätgas. Grön vätgas behöver 
renast möjliga vatten. Produkten Water4H2 använder den 
tekniska lösning som Xzero utvecklat och patenterat. CWT 
startar nu sin verksamhet med nytt namn (fr.o.m. juli 2020) 
från det tidigare vilande WaterApp som varit dotterbolag 
till 100% ägt av HVR. 

Då CWT precis startat upp sin verksamhet finns ännu 
ingen första årsredovisning. Företagets enda post har varit 
inbetalt aktiekapital om 500 000 kr. Moderbolaget HVR 
har hittills bidragit med uppstartsfinansieringen under de 
första månaderna. Nu genomförs därför aktieemissionen 
och dessutom planeras en ansökan i april till EUs program 
Horizon Europe som är inriktat till innovativa teknikbolag 
för deras fortsatta tillväxt. Det första verksamhetsåret per 
den 31 december 2020 skall därför redovisas senast den 
sista juli 2021 enligt Bolagsverkets regler.
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Legala frågor 

Försäkringsskydd 
Bolaget innehar sedvanliga företagsförsäkringar och dess 
försäkringsskydd är enligt styrelsens bedömning tillfreds-
ställande utifrån den verksamhet Bolaget bedriver. 

Tvister och rättsliga processer 
Bolaget är inte och har inte varit part i några rättsliga förfa-
randen eller skiljeförfaranden under de senaste tolv måna-
derna som skulle kunna få väsentlig betydelse för Bolagets 
finansiella ställning, dess verksamhet eller ställning i övrigt. 

Skattefrågor 
Nedanstående sammanfattning av vissa svenska skatteregler 
är baserad på nu gällande lagstiftning. Sammanfattningen 
är endast avsedd som allmän information för innehavare av 
aktier och teckningsrätter som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige om inte annat anges. Redogörelsen är inte avsedd att 
vara uttömmande och behandlar exempelvis inte situationer 
där värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksam-
het eller av handelsbolag. Vidare behandlas inte de särskilda 
regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som har 
varit fåmansföretag. Inte heller behandlas de särskilda lätt-
nadsregler som i vissa fall är tillämpliga på utdelningar och 
kapitalvinster på aktier i onoterade bolag. Varje aktieägare 
bör därför inhämta råd från skatteexpertis och/eller kontakta 
Skatteverket avseende sin specifika situation. 

Vinst/förlust
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sve-
rige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar 
och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i 
inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinst respektive 
kapitalförlust beräknas separat för varje värdepappers-
slag, varvid omkostnadsbeloppet för samtliga avyttrade 
värdepapper av samma slag och sort läggs samman och 
beräknas gemensamt med tillämpning av den så kallade 
genomsnittsmetoden. Det innebär att det genomsnittliga 
omkostnadsbeloppet på innehavda aktier i CWT normalt 
påverkas om teckningsrätter utnyttjas för att förvärva 
ytterligare aktier av samma slag och sort. Schablonre-
geln, som innebär att omkostnadsbeloppet alternativt får 
bestämmas till 20 procent av nettoförsäljningsintäkten, får 
användas vid avyttring av marknadsnoterade aktier. 

Fysiska personer 
Kapitalförlust på aktier och andra marknadsnoterade del-
ägarrätter (aktiebeskattade värdepapper, till exempel teck-
ningsrätter och interimsaktier) är fullt avdragsgill mot ka-

pitalvinst samma år på marknadsnoterade eller onoterade 
aktier och delägarrätter. Uppkommer underskott i inkomst-
slaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av 
tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. 

Skattereduktion medges med 30 procent av den del av un-
derskottet som inte överstiger 100 tusen kronor och med 
21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till 
senare beskattningsår. För fysiska personer som är obe-
gränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på 
utdelningar med 30 procent.
 

Juridiska personer
Hos aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvin-
ster, i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent 
skatt. För aktiebolag medges avdrag för kapitalförlust på 
aktier och andra delägarrätter som innehas som kapitalpla-
cering endast mot kapitalvinst på delägarrätter. Kapital-
förlust som inte har kunnat utnyttjas under ett visst år, får 
dras av mot kapitalvinst på delägarrätter under efterföljan-
de beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda regler 
gäller för vissa speciella företagskategorier. 

Beskattning av utdelningar 
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 pro-
cent på utdelning från marknadsnoterade bolag. Prelimi-
närt skatteavdrag om 30 procent skall göras av den som 
betalar ut utdelningen till fysisk person eller dödsbo, vilket 
för Bolagets del i Sverige är Euroclear. För juridiska perso-
ner, utom dödsbon, är skattesatsen 22 procent. För vissa 
juridiska personer gäller särskilda regler. För aktiebolag och 
ekonomiska föreningar är utdelning på näringsbetingat 
innehav under vissa förutsättningar skattefri. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige m.m. 
Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i Sve-
rige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe 
i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster 
vid avyttring av aktier. Innehavare av aktier kan dock bli 
föremål för beskattning i sin hemviststat. 

Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är begrän-
sat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbe-
skattning i Sverige vid avyttring av bland annat svenska 
aktier om de vid något tillfälle under de tio kalenderår som 
närmast föregått det kalenderår då avyttringen ägde rum 
varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Till-
lämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad 
genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder.



För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i 
Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning 
från svenska aktiebolag med 30 procent. Denna skattesats 
är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som 
Sverige har ingått med andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs 
normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrera-
de aktier, av förvaltaren. 

Bolagsfakta
Firmanamn: Circular Water Technologies AB
Säte: Stockholms län, Stockholm
Land: Sverige
Bolagsbildning: 2017
Juridisk form: Publikt svenskt aktiebolag
Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
ISIN-kod: AK-B SE 0015 658554
Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB
Adress: Vasagatan 7, 11 20 Stockholm
Hemsida: www.circularrecovvery.eu

Revisor
Go revision & Consulting AB
Johan Isbrand, Auktoriserad revisor
Tel. 070-692 37 47
Email: johan.isbrand@lr-revision.se

Central värdepappersförvaltare
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten
111 64 Stockholm
Telefon: 08-402 90 00
www.ncsd.eu
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New Jobs
1 110- 2 590

Emissions avoided
1.1 - 3.2 Mt CO2/a

Value Added as Share of Annual Costs

250 500 750 1 000 m EUR/a

High

Low

Annual CostsValue Added

Main results and impacts of hydrogen deployment in Sweden
by 2030 in the two scenarios modelled in the present study

CO2CO2
CO2

330 - 3 290 MWh/a
Electricity Produced

10 - 50
Commercial-scale
CHP installations

Solar Photovoltaic
320 - 940 MW
260 - 760 GWh/a

Onshore Wind
600 - 1 770 MW
2 010 - 5 940 GWh/a

Offshore Wind
100 - 280 MW
370 - 1 100 GWh/a

450 - 910 GWhH2/a
in Refineries

3 550- 7 200
Trucks

28 - 264 GWh/a
into Synthetic Fuels

170- 340
Buses

1 - 2
Trains

Electrolysers

1 660- 4 890 GWhH2/a

400 - 1 170MW

101 - 200 
Refuelling Stations

51 900 - 103 700
Cars

0 - 9.4 kt/a
of Olefins

1 - 8
 GWh/a

POWER

408 - 1
 130 GWh/a

TRANSPORT

17 - 1
70 GWh/a

BUILDINGS

1 235 - 3
 589 GWh/a

INDUSTRY

770- 3 360
Micro-CHP units

in buildings

Value Added
in the domestic economy

310 - 880
m EUR/a

SWEDEN

400 - 1 210 kt/a
of Steel

Så här kan framtiden se ut om vi vill komma ifrån vårt stora beroende av fossila bränslen



Bolagsordning 

§ 1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Circular Water Technologies AB (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolaget ska utveckla, tillverka, marknadsföra och idka agenturverksam-
het inom vattenrening samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 
stycken.

Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie 
A medför tio röster och aktie av serie B en röst. Aktier av varje aktieslag 
kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A 
och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma akties-
lag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär 
företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska 
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). 
Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker 
med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i 
förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission 
ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, 
oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att 
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler 
genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna 
företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde 
de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten 
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen 
gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjlighe-
ten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier 
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma 
slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag 
medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte 
innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, 
efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas 
till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och 
ange det antal aktier av serie A som ska omvandlas till aktier av serie B, 
ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till 
Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är 
verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter. 

§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 
revisorer.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska 
annonseras i Svenska Dagbladet. 

§ 9. Anmälan till bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bola-
get senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet 
biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust  

 enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen  
 (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i 
aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 
instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 
kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva 
de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
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En del av de företag som nu börjar satsar på grön vätgas 

Detta visar bredden i satsningen på Grön Vätgas. CWT 
kommer huvudsakligen att inrikta sitt marknadsarbete för 
Water4H2 på tillverkare av de grundläggande elektrolys-
apparaterna. För närvarande finns ungefär ett halvt dussin 
sådana tillverkare av betydelse i världen.



CWT
Vasagatan 7 
111 20 Stockholm 
+468 667 8660
info@circularrecovery.eu

Teckna aktier direkt på  
circularrecovery.eu
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Var med och  
utveckla marknaden 
för grön vätgas*

Vi håller tre webinarier  
under teckningstiden

Torsdag den 11, onsdag den 17  
och måndag den 22 mars,  

samtliga kl 18:00.

Se hemsidan för närmare  
upplysningar: circularrecovery.eu

* Bank of America förutspår att grön vätgas kommer att bli en marknad  
 på 11 biljoner dollar ( 11 000 000 000 000 SEK) fram till 2050.


