
water purif ication

Circular Water Technologies AB (publ) 
har bildats

I arbetet med att utveckla det som är vår huvud- 
inriktning – ett helt rent och hälsosamt vatten att 
dricka - har HVR också fått allt fler förfrågningar 
om att rena olika typer av avloppsvatten. 

Alla de tillämpningar som inte är speciellt utforma-
de för dricksvatten har vi lagt i ett separat dotter-
bolag kallat Circular Water Technologies AB (publ) 
(CWT). www.circularrecovery.eu

Aktieägarna i HVR erbjuds härmed att teckna 
optioner som sedan kan omvandlas till aktier i det 
bolaget, exakt motsvarande var och ens existeran-
de innehav i HVR. 

På så sätt överförs ägandet i bolaget från moder-
bolaget HVR till aktieägarna i HVR.

BAKGRUND

Första idén till att etablera CWT kommer ursprung-
ligen från en samarbetspartner till HVRs systerbo-
lag Xzero, lnteruniversity Microelectronics Centre i 
Leuven utanför Bryssel (imec), är ett världsledande 
institut för nanoelektronik som ska testa Xzeros 
utrustning för ultrarent vatten. Imec frågade om 
Xzero kunde hjälpa dem att behandla sitt avlopps-
vatten eftersom det blev allt dyrare att skicka det 
på destruktion.

Xzero byggde en anläggning och testade den i 
Leuven, Belgien och det gick bra. 

Sedan dess har Xzero och HVR i samarbete med 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) 
genomfört en genomgång av affärsmöjligheterna 
i området. Även HVR självt har genomfört en hel 
del projekt inom avloppsrening efter förfrågningar 
från potentiella kunder. Vi har därför gemensamt 
med Xzero skapat ett affärsområde för vattenbe-
handling inom sektorn resursåtervinning ”resource 
recovery”.

Bäste aktieägare i HVR Water Purification AB (publ),

Stockholm i februari 2021
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Erbjudande 
om aktier i  

ett nytt  
bolag

Test på första fullskaleutrustning i Leuven 2017, Jan Coenen, 
IMEC och Miriam Åslin, Xzero
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Vasagatan 7
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info@hvr.se
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Syftet med det nya dotterbolaget är att åstad-
komma en snabb lansering av produkter, en 
enklare finansiering och en eventuell notering.

Tanken med att utskilja detta dotterbolag är att 
bolaget ska kunna fokusera på marknadsfärdiga 
produkter inriktade på olika marknadssegment 
där rent vatten behövs utanför dricksvattenrening 
medan HVR står för fortsatt utveckling av dricks-
vattenprodukter. 

Samtidigt kan CWT få en självständig finansiering 
från EU, partners och aktieägare och förbereda 
sig för en eventuell försäljning av bolaget till redan 
existerande kunder/partners eller en självständig 
börsnotering.

Det nya dotterbolaget omvandlas till självstän-
digt bolag med samma ägarkrets.

Det nya bolaget CWT kommer att ägas av de ur-
sprungliga ägarna i bolagen HVR och Xzero i exakt 
samma proportion som deras nuvarande innehav 
i moderbolagen. Alla existerande projekt inom 
avloppsrening samlas i CWT. Som aktieägare i HVR 
får du en aktie för varje aktie som du för närva-
rande innehar. På detta sätt blir ägandet rättvist 
fördelat. Du får också en spridning av din risk och 
potentiellt en högre avkastning totalt sett.  

STOR POTENTIAL FÖR AKTIEÄGARNA
Läget ser ljust ut för de unika tekniker och produk-
tanpassningar som samlas i CWT. Vi får ofta frågan 
om vilka konkurrenter vi har. Det kan låta förmätet 
men svaret är att vi inte har några konkurrenter. 
Det kommer säkert, men vi ligger ännu så länge 
först i utvecklingen. Vi har utvecklat helt nya grund-
tekniker och utformat specifika produkter baserade 
på dessa tekniker.

Gemensamt för dessa produkter är att de har hö-
gre reningsgrad än någon annan teknik. Det finns 
ännu inget annat företag med liknande produkter 
på radarn.

Vi har dokumenterat vår prestanda genom tester 
på KTH och imec och på andra håll i världen. I alla 
försök har det konstaterats inte bara att vi kan 
tillverka världens renaste vatten utan också att vi 
kan avskilja alla föroreningar från vatten... vilket 
naturligtvis är två sidor av samma mynt.

Det verkliga beviset är det stora intresse som våra 
potentiella kunder visar produkterna. De är alla 
världsledande företag som har komplett informa-
tion om vad som finns på marknaden. Detta bekräf-
tar att det inte finns några motsvarigheter.

PS: Om du vet med dig att vi inte har din mejl-
adress, kontakta oss på info@hvr.se om du vill ha 
nyheter via mejl.

FN:s SDG mål 6 Enligt FN är målet om rent vatten nödvän-
digt för uppnåendet av alla de 17 hållbarhetsmålen. Ref: 
UN World Water Development Report 2020


