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VD,	Iwan	Zätterquist	har	ordet:
Jag är glad att kunna erbjuda gamla och nya investerare att teckna 
aktier i DTI Sweden AB. Pengarna från nyemissionen kommer att 
öronmärkas för att stärka, management, varumärkesbyggande, 
marknadsföring och försäljning.

Klordioxid i stabiliserad form inom vattenrening och desinfektion 
är gångbar i ett större och samhällsnyttigt perspektiv.  Jag 
är övertygad om att det är en god affär på sikt.  Kundnyttan 
är stor och bolaget kommer att leverera god avkastning till 
aktieägarna. 

Jag vill passa på att bjuda in alla intressenter till en investerarträff 
på bolagets anläggning. Kontakta vår fondkommissionär Aqurat 
Fondkommission om intresse för detta finns.

DTI Sweden AB erbjuder lösningar som både räddar liv, spar pengar 
och värnar miljön. DTI Sweden erbjuder kunderna, en frisk miljö, rent 
vatten och en trygg framtid.

DTI Sweden AB har marknadens mest innovativa, effektiva och bästa 
miljölösning gällande desinfektion av kontaminerat vatten, kropps 
och ytdesinfektion. Detta innebär desinfektion av bland annat, MRSA 
(meticillinresistenta stafylokocker), E-Coli, Legionella och Clostridium 
Difficile, del i den fruktade sjukhusjukan. 

Företagets produkter används redan idag framgångsrikt för 
vattendesinfektion av ett flertal välkända företag och organisationer.

En ny effektiv produktionsanläggning med kemilaboratorium är 
etablerad i Arlandastad. Produktionskapaciteten är i dag 1.500.000 
enheter per år och kapaciteten kan lätt mångfaldigas. 

Vision	
Visionen är att vara världsledande vad gäller desinfektion av 
kontaminerat vatten, hand- och ytdesinfektion. 

Bolaget skall förse den globala sjukhusvärlden med den mest effektiva 
desinfektionsmetoden som idag finns att tillgå. Bolagets produkter 
skall lösa det ökande globala behovet av bakteriefritt dricksvatten.

Affärsområden	
Hygien, Vatten och Teknik.  

1.  Affärsområde Hygien är främst riktad till sjukvården 
 allmän hand- och ythygien
2.  Affärsområde Vatten omfattar vattendesinfektion för alla 
 marknader, katastrofområden och privatpersoner.
3.  Affärsområde Teknik omfattar anläggningsteknologi och 
 doserteknik för industrin.

1. Affärsområde Hygien bedöms vara det i särklass viktigast området. 
Tester vid Örebro Universitetssjukhus har visat att produkten är unik 
och fungerar både som hand- och ytdesinfektion. Resultaten visar att 
produkten är den enda kända som helt avdödar sporbildande bakterier 
i gruppen MRSA, det vill säga stafylokocker som förvärvat resistens mot 
Meticillin och Penicilliner. Detta är unikt och kan om innebära mycket 
stora intäkter för bolaget.

2. Affärsområde vatten används för att erhålla bakteriefritt 
dricksvatten. Allt vatten som innehåller sjukdomsalstrande bakterier 
kan desinfekteras såsom dricksvatten eller vatten för hygien och 
sköljning av föda. Lämpar sig väl för katastrofområden. Avdödar 
effektivt skadliga sjukdomsalstrande mikroorganismer såsom bakterier, 
virus, alger, svampar och protozoer. Desinfektionsmedlet påverkar inte 
vattnets smak eller lukt. Användes av räddningsverk, biståndsorgan, 
miltär, affärs- och äventyrsresenärer samt turistindustrin.

3. Affärsområde Teknik omfattar anläggningsteknologi och doserteknik 
för industrin. Såsom jordbruk, skolor, restauranger, slakterier, 
veterinäranstalter, vattenreningsanläggningar och sjukhus.

Marknad
Marknaden för DTI Sweden ABs produkter är stor och marknaden 
global. Bolaget avser att bearbeta hemmamarknaderna Sverige och 
Norden i första hand. Därefter står företaget inför en expansion inom 
följande marknader, EU, Turkiet, Sydostasien, Syd- och Nordamerika 
där kontakter och intressenter redan är etablerade. Enligt en artikel i 
Dagens Industri 18 augusti 2008 är marknaden kring rent vatten globalt 
värd 1.800 miljarder SEK.
 900 miljoner människor saknar tillgång till bra vatten, dessutom saknar 
2,6 miljarder människor goda sanitära möjligheter.  Detta innebär 
kommersiella möjligheter.  
Den globala vattenindustrin – med allt från avloppsrening till 
dricksvattenrör och avsaltningsanläggningar – beräknas omsätta 
uppemot 1.800 miljarder SEK årligen.

Enbart marknaden för handdesinfektion i Sverige är värd 150 MSEK. 
Ungefär 7.5 miljoner liter handdesinfektion används årligen. Till det 
kommer ytdesinfektion, vattendesinfektion och teknik.

Bolagets prognostiserade försäljning de närmaste 12 månaderna är 
10 MSEK. Uppdelat på affärsområde vatten cirka 55%, affärsområde 
hygien cirka  30% och affärsområde Teknik 15%.

Detta erbjudande riktar sig till ett begränsat antal investerare <200 stycken.
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State	of	the	art
Bolagets unika innovation är stabiliserad klordioxid i vattenlösning 
som tål lagring och bruk under trygga former. Klordioxid är biologiskt 
nedbrytbart och är miljövänligt för människor och organismer till 
skillnad från Klorföreningar. Klordioxid är i grund en flyktig gas. 

DTI Swedens unika innovation är att kunna lagra klordioxid genom 
att binda denna i vatten, därmed håller produkten för lagring. Ingen 
annan aktör världen har lyckats med detta. Vetenskapliga studier visar 
att graden av desinfektion är överlägsen andra lösningar som idag finns 
tillgängliga på marknaden. Klordioxid är godkänt inom EU samt i Japan 
och USA för desinfektion av dricksvatten. 
Klor- och klorföreningar bildar däremot för naturen giftiga och skadliga 
ej nedbrytbara bundna klorföreningar. 

Produkterna har med framgång testats av Smittskyddsinstitutet Solna, 
Göteborgs Universitet, Wisconsin State Laboratory of Hygiene, Johns 
Hopkins University of Baltimore, University of Arizona, Universidad 
Peruana Lima. EPA (Enviromental Protection Agency) USA, med flera.

Största	aktieägare	
Iwan Zätterquist  3400
Peter Holmberg 1900
Pharmera Group Production AB 1800

Fondkommissionär
Aqurat fondkommission 
Tfn 08-544 987 55 Fax 08-544 987 59
E-post info@aqurat.se
Box 3297  103 65 Stockholm
Besöksadress Tegnérgatan 35

Nyheter
DTI Sweden har slutfört ett konsult- konstruktions- och 
leverantörsuppdrag av en smittreningsanläggning till SVA, Statens 
veterinärmedicinska anstalt, i Uppsala. 
Installationen bygger på en, av DTI , väldokumenterad smittrenings-
teknik som är installerad på många sjukhus och slakterier i Sverige och 
Norge, för homogenisering och desinfektion av organiskt belastat och 
smittat avloppsvatten.

Några	viktiga	kunder
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Hoppets Stjärna
Escowa AB
Electrolux AB
Naturkompaniet
Wasa/City Vaccination
SVA Statens veterinärmedicinska anstalt Uppsala

BOKSLUT	&	NYCKELTAL	 2010-08	 2009-08
Antal anställda 3 1
Omsättning (TKR) 1 995 2  362 
            
Resultat efter finansnetto (TKR) -1 390 -2 342            
 
Årets resultat (TKR) -1 390 -2 342            
 
Summa tillgångar (TKR) 2 278 1 795 

DTI Sweden AB ansvarar för att all information i detta dokument är 
korrekt.

Erbjudandet	i	sammandrag	
Organisationsnummer:   556755-7862
Teckningstid:	   2011-03-15 - 2011-04-12 
Teckningspost:	   Teckningspost omfattar 50   
    aktier (totalt antal poster 100) 
Teckningskurs:	   1.000 kronor per aktie
Emissionsbelopp:    5.000.000 SEK 
Värdering:   10.000.000 SEK (pre-money) 
Lägsta	teckningsbelopp:   50.000 kr
Totalt	antal	aktier	innan	nyemission:	 10.000 
Totalt	antal	aktier	efter	nyemission: 15.000 

Betalning:	   enligt instruktion på 
    avräkningsnota
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Välkommen	på	investerarträff.
Vi har nöjet att bjuda in till investerarträff torsdagen 
den 31 mars kl 18:30 - 19:30 på Kungsgatan 3, 1tr i 
Stockholm. Vi bjuder på något lättare att äta. Antalet 
platser är begränsat och föranmälan krävs. Meddela 
ditt intresse till info@aqurat.se senast den 29 mars.
Välkommen!



VD	och	Ledamot	
Iwan Zätterquist 
0705 22 54 55

iz@dtisweden.com

Ledamot
Peter Holmberg 
0707 99 99 10

ph@dtisweden.com

Ledamot
Germanicus Malmberg

Nya Zeeland
germanicus.malmberg@gmail.com

Produktionschef
Rickard Stenlund 

0761 45 55 35
rs@dtisweden.com

Revisor
Håkan Fjelner 
0708 26 56 02 

hakan.fjelner@finnhammars.se
www.finnhammars.se

Ledning	och	Styrelse

Kontaktuppgifter	

Besöksadress 
Maskingatan 9    

195 60    Arlandastad    
Stockholms län

organisationsnummer  556 755-7862
Hemsida  www.dtisweden.com


