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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Företaget registrerades år 2017 och bedriver verksamhet inom att utveckla, marknadsföra och idka agenturverksamhet inom 
vattenrening samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett publikt aktiebolag som är anslutet till Euroclear.

Bolaget har under året övergått från att vara ett helägt bolag av H.V.R. Water Purification Aktiebolag org.nr. 556380-8939 till att ägas 
av drygt fyra tusen enskilda aktieägare. Ägandet har breddats via en nyemission i mars 2021 samt utgivande av aktieoptioner till 
befintliga aktieägare i HVR och Xzero. 
Omvandling av optionerna till aktier och registrering av dessa nya ägare pågår fortfarande.

Bolaget var vilande fram till den extra bolagsstämman den 4 juli 2020, men har därefter successivt utökat verksamheten fram till idag.
Tidigare bolagsnamn var HVR Waterapp AB (2018-2020).

Företagets säte är Stockholm, Sverige

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
CWT AB anslöts till Euroclear den 26 februari 2021 inför den planerade nyemissionen av aktier till allmänheten i mars.

Under perioden 26 februari t.o.m. den 31 december 2021 har befintliga aktieägare i HVR och Xzero haft möjlighet att teckna 
teckningsoptioner i CWT AB. Syftet var att knoppa av ägandet från HVR, som tidigare ägde 100% av CWT AB, till de tidigare 
aktieägarna. Då viss affärsverksamhet överfördes från HVR till det egna helägda dotterbolaget möjliggjordes denna ägaröverföring för
att ägandet skulle kunna följa med saköverföringen. Teckningsoptionskursen sattes till aktiernas kvotvärde 2,5 öre. Bolagets totala 
antal aktier skulle inte ändras till följd av utgivandet av teckningsoptionerna. Vederlaget för teckningsoptionerna har ökat det egna 
kapitalet med 69.884,73 kr.
En nyemission av 3.062.500 B-aktieaktier à 8 kr genomfördes den 10-15 mars enligt undantagsregeln om högst 2,5 miljoner Euro i 
prospektreglerna. Erbjudet maximalt belopp 24.500.000 kr övertecknades med ca. 73% eller ca. 42 mkr. Slutlig fördelning gjordes 
proportionellt. Sålunda tillfördes bolaget 24.500.000 kr vilket beräknades vara tillräckligt för utvecklande av verksamheten under de 
kommande två åren. Mangold Fondkommission AB skötte nyemissionen och Euroclear-registreringen av de nya aktierna.

Bolaget rekryterade ny VD i oktober 2021. En ingenjörskonsult har hyrts in på heltid sedan november 2021 för att hjälpa till med 
flödesberäkningar och designritningar till de offertförfrågningar bolaget fått från några stora energi-företag rörande produktion av 
vätgas.

Den 10 november registrerades ny styrelse hos bolagsverket, i enlighet med beslut på bolagsstämman den 8 april 2021.

Under året har flera kontakter etablerats och fördjupats rörande CWTs möjligheter att leverera ultrarent vatten till den växande 
vätgasindustrin. Vi har
fördjupat diskussionerna med Fortum Sverige. Tack vare den kontakten har Fortum Finland hört av sig för ett ännu större 
vätgasprojekt vilket ledde till att CWT lämnat sin första skarpa offert i januari 2022.

Andra intressenter är ett energiföretag i Syd-Afrika som avser producera grön vätgas och flera företag i Tyskland. Där har vi sedan 
årsskiftet 2021/22 fått förfrågningar om offerter för vattenreningen till en 100MW vätgasfabrik samt två mindre pilotanläggningar från
andra företag varav den ena förutses leda till leverans under detta år. Bolaget har tecknat sekretessavtal (s.k. NDA) med ett växande 
antal företag och två forskningsinstitutioner (i Tyskland och Kanada) med specialitet inom elektrolysforskning. Ytterligare intressanta 
industriella partners vill veta mer om vår vattenreningsteknik.

Xzero AB (publ) som är ett systerföretag till CWT  håller precis på att sätta upp serie-produktion av vattenreningsmodulerna med 
planerad projektstart maj. CWT har därmed möjlighet lämna skarpa offerter båda vad gäller pris och leveransdatum.
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Vätgasindustrin avses vara en del av lösningen på koldioxidutsläppen i världen eftersom den kan ersätta kol, olja och gas. Ultrarent 
vatten är en nyckelfaktor för en stor del av denna produktion, varför vi förutser en stor potentiell marknad för vår teknik. Särskilt 
produktionen av grön vätgas behöver få ned kostnaderna från dagens 4-6 USD/kg vätgas till under 2 USD för att kunna konkurrera 
med naturgaspriset på världsmarknaden. VI hoppas kunna bidra till en kostnadsminskning tack vare att vår process drivs med i princip
gratis spillvärme. Vattenhanteringskostnaden inom vätgasproduktionen står för 15-20% av de totala produktionskostnaderna. Globalt 
sett försvinner drygt hälften av all tillförd energi i industriella processer ut som spillvärme. CWT kan med gratis spillvärme både 
producera billigare ultrarent vatten och bidra till bättre cirkulär resurshushållning. 

 Därutöver har flera andra cirkulära industriella processer identifierats, vilka kommer undersökas närmare framöver. Det är bl.a. 
resursåtervinning av värdefulla mineraler t.ex. för produktionen av batterier, rökgasrening inom industrin och rening av fartygsspill 
och ballastvatten. Det har på senare tid dykt upp ett behov att få bort PFAS-föroreningar från grundvattnet, vattentäkter och i det 
kommunala dricksvattnet.

Bolaget fokuserar dock för närvarande huvudsakligen på vätgasindustrin då vår produkt tycks passa in perfekt på de behov som där 
finns. Det är dessutom en helt ny global industri under uppbyggnad varför det torde vara lättare att komma in redan på 
planeringsstadiet, jämfört med att behöva konkurrera med befintliga anläggningar som t.ex. RO (omvänd osmos) som står för ca. 90%
av världens avsaltningsanläggningar.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -7 270 667 -52 744 0 0
Soliditet (%) 91,55 10,39 100,00 100,00

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Fri
överkursfond

Balanserat
resultat

Årets resultat Summa eget
kapital

Belopp vid årets ingång 100 000 0 5000 -52 744 52 256
Nyemission 541 292 22 643 762 23 185 054
Balanseras i ny räkning 0 -52 744 52 744 0
Återbetalning aktieägartillskott -5 000 0 -5 000
Årets resultat -7 270 667 -7 270 667
Belopp vid årets utgång 641 292 22 643 762 -52744 -7 270 667 15 961 643

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat -52 744
Fri överkursfond 22 643 762
Årets resultat -7 270 667

15 320 351
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 15 320 351

15 320 351

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01
Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 344 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 344 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -5 159 703 -11 314
Personalkostnader 2 -2 108 931 -41 430
Summa rörelsekostnader -7 268 634 -52 744

Rörelseresultat -7 265 290 -52 744

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 377 0
Summa finansiella poster -5 377 0

Resultat efter finansiella poster -7 270 667 -52 744

Resultat före skatt -7 270 667 -52 744

Årets resultat -7 270 667 -52 744
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 2 411 810 0
Övriga fordringar 819 940 2 705
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 66 059 0
Summa kortfristiga fordringar 3 297 809 2 705

Kassa och bank
Kassa och bank 14 135 221 500 000
Summa kassa och bank 14 135 221 500 000

Summa omsättningstillgångar 17 433 030 502 705

SUMMA TILLGÅNGAR 17 433 030 502 705
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 641 292 100 000
Summa bundet eget kapital 641 292 100 000

Fritt eget kapital
Fri överkursfond 22 643 762 0
Balanserat resultat -52 744 5 000
Årets resultat -7 270 667 -52 744
Summa fritt eget kapital 15 320 351 -47 744

Summa eget kapital 15 961 643 52 256

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 041 677 21 019
Skulder till koncernföretag 0 421 897
Övriga skulder 279 190 7 533
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 150 520 0
Summa kortfristiga skulder 1 471 387 450 449

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 433 030 502 705
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantal anställda 2021 2020

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,00 0,00

Övriga noter

Not 3 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm den 26 april 2022

Aapo Sääsk Ulf Larsson Flink
Ordförande

Håkan Klingén Sebastian Egedius
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 april 2022.

Johan Isbrand
Auktoriserad revisor
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