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CWT har fått en Seal of Excellence från 
EU som tecken på att vi har ett ledande 
europeiskt projekt med innovationshöjd  
och marknadspotential.

EUROPEAN
COMMISSION

Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till erbjudandet. Varje beslut om att investera i 
de aktier som erbjuds i Bolaget skall grundas på en bedömning av fullständigt Informationsmemorandum i 

sin helhet. Det är därför av stor vikt att noggrant studera alla delar, och inhämta råd från expertis i olika frågor 
rörande emissionen eller den information som behandlas i fullständigt Informationsmemorandum, om så skulle 
behövas. Informationsmemorandum finns för nedladdning på: www.circularrecovery.eu och www.mangold.se 

Energiteknik för fram
tiden
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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. 

Se hemsidan för närmare upplysningar:  
www.circularrecovery.eu
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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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CWTs övriga projekt 

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.
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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

Externa permanenta rådgivare

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. 

ANSVARIG FÖR SAMTLIGA CWT:S  
SAMARBETSPROJEKT PÅ KTH 

Andrew Martin, Professor Energiteknik KTH. 

ADMINISTRATION

Madeleine Eriksson 

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

Tom Thorelli, Advokat. 

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. 



7

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).

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. 

ANSVARIG FÖR FINANSIERING

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



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. 

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). 

Om Water4H2 
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H2

+ –

O2

H2

+ –

Vatten

Elektrolysör
Transporter

Lagring av energi

Kemisk industri
• Ersätter vätgas som idag produ-

ceras 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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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.

Vi håller tre webinarier under  
teckningstiden

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

Se hemsidan för närmare upplysningar:  
circularrecovery.eu
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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 eller genom att skicka in anmäl-
ningssedeln som finns bifogad längst bak i denna samman-
fattning av Erbjudandet. Du finner anvisningar på denna.
Teckning kan också ske elektroniskt och med nyttjan-
de av Bank ID på Mangold Fondkommissions 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 via 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. Styrelsen beslutar om tilldelning. 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 fullödig beskrivning på sidan 2. 

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

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

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

Anmälningssedel finner du på omstående sida, alt kan An-
mälningssedel och fullständigt Informationsmemorandum 
laddas ned antingen från Bolagets eller Mangold Fondkom-
missions respektive hemsidor enligt ovan. Det går också att 
teckna online via www.mangold.se 

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



OBS! OM DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO, VÄNLIGEN KONTAKTA DIN FÖRVALTARE FÖR TECKNING AV DESSA AKTIER.

ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER I CIRCULAR WATER TECHNOLOGIES AB (PUBL)                                

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB

Ärende: Circular Water Technologies

Box 55691

SE-102 15 STOCKHOLM

Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr. 

Tel: 08-503 01 595

Email: emissioner@mangold.se

Teckningstid 10 - 25 mars 2021

Teckningskurs 8 SEK per aktie

Tilldelning Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av 
avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier i Circular Water Technologies AB (“CWT”). Observera att anmälan är bindande samt att endast 

en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar 

härmed teckna aktier i  CWT, i enlighet med de villkor som anges i det Memorandum som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och 

avgifter vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida 

samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning 

av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. 

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 25 mars 2021.

JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:

För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska 

därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig.

ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (motsvarande cirka 150 000 SEK), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN ”LIKVIDGRANSKNING” SOM 
FINNS ATT HÄMTA PÅ WWW.MANGOLD.SE/AKTUELLA-EMISSIONER

VID TILLDELNING SKA TECKNADE UNITS LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN 
NEDAN ÄR OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:

VP-konto/Servicekonto/Depå Bank/Förvaltare

Personnummer/Organisationsnummer E-post

Efternamn, Förnamn / Firma Telefon 

Medborgarskap (samtliga) TIN* (om utländskt medborgarskap) NID-nummer* (om utländskt medborgarskap)

LEI kod (för Bolag)* Ort och Datum

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Namnförtydligande

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

*  Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska 
personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses vara 
giltig. 

*Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB 
ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

NEDANSTÅENDE FRÅGOR ÄR OBLIGATRORISKA FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG:

10 000 aktier (80 000 SEK)

1 000 aktier (8 000 SEK)

 2 000 aktier (16 000 SEK)

3 000 aktier (24 000 SEK)

5 000  aktier (40 000 SEK)

Annat antal:                                aktier (8 SEK per aktie, 1 000  aktier minsta post därefter jämna poster om 200 aktier)

Erfarenhetsfrågor Kunskapsfrågor

Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat 
med aktier?

Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du inves-
terar i aktier?

Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt rele-
vant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med aktier och 
hur marknaden för finansiella instrument fungerar?

Har interimsinstrument, som exempelvis teckningsrätter, en begränsad 
livslängd?

Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat ”Nej” på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömning-
en att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att 
göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni 
ändå genomföra investeringen?

JA

JA JA

JA

JA

NEJ

NEJ NEJ

NEJ

NEJ

FÖR ATT TECKNING MED FULLMAKT SKA VARA GILTIG KRÄVS ATT EN KOPIA AV FULLMAKTEN SAMT VIDIMERAD GILTIG ID-KOPIA AV FULLMAKTSGIVAREN BIFO-
GAS TILLSAMMANS MED DENNA ANMÄLNINGSSEDEL, FULLMAKT FINNS PÅ WWW.MANGOLD.SE. 

DET GÅR ÄVEN ATT TECKNA ONLINE VIA 
WWW.MANGOLD.SE



1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267,
nedan Mangold, (för adress och telefon se denna 
anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag 
under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga 
verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjän-
ster och tjänster avseende finansiella instrument. 
Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av 
emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av 
emissionsinstitut administrera hanteringen av anmäln-
ingssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella 
instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från 
dem som inger undertecknade anmälningssedlar 
utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel 
lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning 
sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument 
enligt de villkor som gäller för en enskild emission, 
ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar 
normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade 
finansiella instrument och kontoförning av dessa 
till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella 
courtage som utgår för det uppdrag som Mangold 
erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår 
av denna anmälningssedels framsida.

2. De risker som följer av en investering i sådana finan-
siella instrument som denna anmälningssedel avser
framgår som regel av den information som tagits fram 
med anledning av den transaktion som denna anmäln-
ingssedel avser.

3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett 
enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings-
sedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna 
sig för de finansiella instrument som en anmälnings-
sedel avser, uppmanas att noga läsa den informa-
tion som upprättats i samband med det enskilda
erbjudandet.

4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt infor-
mationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter
och kostnader som kan komma att uppstå med anled-
ning av de finansiella instrument denna anmälan avser 
inte att påföras av eller erläggas av Mangold.

5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmäln-
ingssedeln och det finansiella instrument som anmäln-
ingssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som
följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett
enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings-
sedels framsida och av den information som upprät-
tats med anledning av ett enskilt erbjudande.

7. Uppgifterna i anmälningssedeln kommer att behand-
las enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte 
att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmäln-
ingssedeln. Personuppgiftsansvarig är  Mangold

Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm, 
info@mangold.se. Undertecknad är införstådd med 
att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myn-
dighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för 
visst värdepapper, kan vara skyldigt att dela uppgifter 
om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på 
begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold 
sådana uppgifter. Mottagare av sådana uppgifter kan 
vara samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter 
eller andra avtalsparter. Om Mangold inte erhåller 
erforderliga uppgifter finns risk att Mangold inte kan 
genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana 
uppgifter säkerställer Mangold alltid att Mangold följer 
de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn. 
Mangold har tecknat avtal med leverantörer, och dessa 
avtal innefattar bestämmelser om behandling av per-
sonuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna 
finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift 
och support av IT-system. För mer information om 
Mangolds personuppgiftsbehandling vänligen se vår 
hemsida, www.mangold.se/gdpr.

8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln
kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska 
fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i 
samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/
Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnan-
det av anmälningssedeln. Observera att det för köpare 
med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräck-
lig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att 
inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För 
köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt 
efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker 
ett par dagar efter sista anmälningsdagen.

10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text
i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan
medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas 
utan avseende.

11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende. Besked om eventu-
ell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom 
utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet
med anvisningarna på denna.

12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingi-
vande av denna anmälningssedel inte blir kund hos
Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att 
kundkategorisera dig eller att genomföra en passand-
eprövning avseende din anmälan om köp av finansiella 
instrument i denna emission.

13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag
som lämnats till Mangold genom ingivande av anmäln-
ingssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte

sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra 
påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.

14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds han-
tering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold
är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina
synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdeln-
ing som har haft hand om din anmälningssedel.
Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan
du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomåls-
ansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på 
framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress  
klagomalsansvarig@mangold.se.

15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon
utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas 
Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkrings-
byrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du
kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom 
att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/
eller allmän domstol.

16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. 
Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds
erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex.
Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig
inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hem-
vist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något
annat land där deltagande i erbjudandet eller distri-
bution av denna anmälningssedel eller andra till erb-
judandet hänförliga dokument strider mot tillämpliga
lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memo-
randum, registreringar eller andra åtgärder än de krav 
som följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsänd från 
sådant land kommer att lämnas utan avseende.

18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare
med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både 
direkt och indirekt ägande räknas), en ”person i politisk 
utsatt ställning” enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses 
vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller
ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, 
såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot,
domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. 
Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i
statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta 
Mangold.

Frankeras ej.

Mangold  
Fondkommission  

betalar portot.

Mangold Fondkommission AB 
Ärende: CWT

Svarspost
Kundnummer 202 964 48
SE-110 05 Stockholm
Sweden

 VIKTIG INFORMATION

Inbjudan till teckning av aktier i 
Circular Water Technologies AB

Circular Water Technologies AB (publ)

Vasagatan 7 
111 20 Stockholm 
www.circularrecovery.eu


