
Midt i den magelige tilfredshed


4-5 mand 


en omsætning på 7 mio 


og en indtjening der giver smør på brødet


Bliver der tændt en gnist - Next Step Channel


… vi er på vej



Vi passer på mormor



…og hendes børn og 
børnebørn



… vi redder liv



Problem
Legionellaproblemerne i vandinstallationerne, i plejehjem, sygehuse og 

lejeboliger stiger eksplosivt


266 smitte og 29 døde i 2018, siger SSI


En stigning på 65% i 2017


Der hersker lovløshed - ingen lov om kontrol


Ingen kontrollere vandet i de 600.000 lejeboliger, 1000 hoteller og plejehjem


Når nogen dør af legionella, tager det uger at løse forureningen.


Flere dør imens


Det kan vi gøre bedre - Vi løser legionellaproblemer på 2 dage



Markedet
500 VVS-firmaer i segmentet 

LBF 2018: 573.000 almene boliger 

SSI: 932 plejehjem der består af flere bygninger 

DSI: 43 off. hospitaler med flere enheder 

98 kommuner: Skoler, institutioner, sportscentre, kontorer 

Horesta: 925 hoteller 

50% af ejendommene vil have bakterieproblemer, 

I Danmark - Men bakterieproblemer findes i alle lande



Markedspotentiale
500 VVS firmaer - i den rette størrelse


Til at tilbyde legionellaservice til 600.000 lejeboliger, 1000 hoteller, plejehjem, 

sygehuse


Forebyggelse kontrol og renseservice


 

10% er ca. 1.000 ejendomme à kr. 100.000 = kr. 100 mio


Aquatex omsætning skal stige til kr. 18 mio frem til 2025 med kr. 10 mio i 

omsætning herfra


Samt kr. 8 mio. fra egne renseopgaver



Konkurrence

Ingen tester bygninger for bakterier i dag


Kun ved problemer


Ingen lov påbyder kontrol med vandkvaliteten


Servicefirmaer skal være partnere - ikke konkurrenter til os



Imitering

Vi har eneforhandling af testudstyr  

og renseprodukter i eget brand


Rensekonceptet er udviklet af os


Med referencer og cases



Forretningsmodel

VVS-firmaer skal lære at 


Teste vandinstallationerne med vores udstyr


Og rense installationerne med vores renseprodukter


Samt udføre egne og vores renseopgaver


Indtjeningen kommer fra salg af udstyr til vandanalyser og forbrugsstoffer, 

renseprodukter, renseopgaver i egen regning med servicepartnere som 

underleverandører



Værdi for kunder
Løser bakterieproblemer i vandanlæg på 2 dage - ikke 2 uger 

Nedsætter gener og smittefare med hurtig kildesporing 

Servicekontrakt med kontrol af vandinstallationer 

Mere kontrol finder flere problemer -  flere opgaver 

… på et ejendomsmarked med et enormt behov 



Go to Market

Antallet af VVS partnere skal udvides med mindst 10 om året


De har allerede ejendomsselskaber og kommuner som kunder


Og informerer om hurtig sikring af vandet i bygninger.


Tilbyder rensning og kontrolservice.


VVS’ere skal uddannes i vandanalyser, servicekoncepter og rensning



Organisation

Der forestår et generationsskifte, som er i gang - afsluttes 2021


5 mand - 4 med salg og projektering - 1 marketingschef


Alle ikke-kerneopgaver er outsourcet


Alle arbejder remote uden fast kontor - høj fleksibilitet


8-12 VVS servicepartnere udfører renseopgaver for os


Organisationen skal udvides med yderligere 4-5 mand, 40 VVS-partnere samt 

et advisory board



Hvorfor skal Aquatex vokse?
Fordi markedet har behov og potentiale


Aquatex udstyr, produkter og erfaring udgør et unikt 

koncept


Som der er brug for i hele Danmark - og resten af 

verden


Rent vand - der altid skal være til rådighed


Som fødevare, køling, varme, produktion


Som basis for sundhed, sanitet og tryghed



International skalering

Verden - har brug for rent vand, sundhed og tryghed


Men bruger fortsat usikre, traditionelle metoder som i Danmark


Verden kan indtages med internationale partnere med kapital og styrke til at  

implementere konceptet


De nuværende leverandører vil være interesseret i at komme med på rejsen


Det kapitel vender vi i 2022 - hvis ikke der viser sig en mulighed før.



Rent vand går aldrig af mode
Vi arbejder sammen for FN’s Verdensmål

… og skaber sundhed og redder liv



Bilag - Godkendelser
LuminUltra:

ISO 9001 - 2015 

QGA til test af vand:  
KWR validation 
Fleming College Validation 
VIA College University, Denmark 
IWA Publications: Sensors for the Drinking Water Industry 
Ramboll Report: Ibrugtagning af bygninger 
Stoddart et al AWWA 
Ghazali et al 
Canadian Military 

Aquatex’ desinfektionsprodukter: Godkendt af Fødevarestyrelsen 



Bilag - Referencer

Vandværker i Danmark 
Beredskabsstyrelsen 
Københavns Kommune m.fl. 
Esvagt, Maersk Supply Service 
VIA College University 
Bravida 
Kemp & Lauritzen 
Rambøll 

Bestil cases på sporing og bekæmpelse af legionella og 
andre bakterier i vandinstallationer.




