
Inbjudan att teckna aktier  
i Ekomarine AB (publ)

i samband med listning på Aktietorget

rent skrov   
rent hav 

rent samvete



Jag är glad att kunna erbjuda gamla och nya investerare att teckna aktier i Ekomarine AB. 
Jag är övertygad om att det Ekomarine arbetar med är viktigt i ett större perspektiv.  
Jag är också övertygad om att det är en god affär. Kundnyttan är stor  
och bolaget kommer att leverera god avkastning till aktieägarna.   
Claes Tarras Ericsson VD

 Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 23 februari- 19 mars 2010

Teckningspost: minsta teckningspost är 1 000 aktier

Betalning: enligt instruktion på avräkningsnota 

Teckningskurs: 9 kronor per aktie Emissionsbelopp: 9 810 000 kr

Värdering: 50,49 MSEK (pre-money) 

Listning på Aktieorget: B-aktien i Ekomarine AB (publ) är planerad  
att anslutas till AktieTorget. Första handelsdag beräknas bli 27 april 2010

Ekomarine har marknadens mest spännande och 
bästa miljölösning för att förebygga marin påväxt 
på båtar under vattnet, såsom snäckor och sjögräs. 
Ekomarine erbjuder en produkt som både spar pengar 
och värnar miljön. 

Ekomarine marknadsför och säljer sedan 2008 
den enda giftfria båtbottenfärgen under varumärket 
Neptune Formula. Produkten erbjuder båtägarna ett 
rent skrov, ett rent hav och ett rent samvete.

En enorm global marknad
Marknaden för Ekomarines produkter är enorm,  
efterfrågan stor och marknaden global. Ekomarines 
vision är att vara hela den marina marknadens ledan-
de leverantör av giftfri båtbottenfärg som förhindrar 
marin påväxt på båtar. Enbart Östersjömarknadens 
storlek beräknas till mer än 1 miljon liter per år. Enligt 
en rapport kommer den globala marknaden för all 
båtfärg årligen att vara värd  4,7 miljarder USD 2012.

Idag innehåller båtbottenfärger tungmetaller, orga-
niska biocider, DDT, och andra gifter. Med Ekomarines 
lösning kan dagens årliga utsläpp av 50 000 ton tung-

metaller i våra hav helt elimineras. Dessutom bidrar 
Ekomarines lösning till minskade bränslekostnader.

Internationella patent
Ekomarines svenska patent beviljades 2003. Den in-
ternationella patentansökan – PCT – fullföljdes 2005 
på marknaderna; USA, Kanada, EU, Norge, Austra-
lien, Japan och Sydkorea. Sommaren 2009 beviljades 
det Australiensiska patentet. 

Nationell och internationell försäljning
Ekomarine har under 2009 års säsong sålt sin giftfria 
båtbottenfärg Neptune Formula till fritidsbåtar i 
Sverige och Finland. Inför 2010 förbereds lansering 
av produkterna till övriga länder kring Östersjön. 

Lansering i länderna kring Nordsjön sker 2011. 
Därefter planeras lansering i valda delar av världen. 
Ett samarbete med Exportrådet har inletts.

En båtbottenfärg utvecklas för kommersiell sjöfart 
som kräver längre påväxtskydd. Detta är en avsevärt 
större affär än fritidsbåtssegmentet. Ett samarbete 
med ett större svenskt rederi har inletts.

Affärsområde Ballast

  Komplett memorandum, årsredovisning, samt  
vetenskapliga dokument finns att tillgå på www.ekomarine.se 

  Se vår film på www.ekomarine.se 

  Se även vår vetenskapliga publikation som finns  
i ”Invsterings memorandum” och som kan laddas ner  
från vår hemsida www.ekomarine.se 

  Neptune Formula vald till årets båtprodukt på Finnboat-mässan  
i Helsingfors 2009

  Varumärket belönas med utmärkelsen ”Brands with a Conscience” 2009

Affärsområde Paint

Ekomarine AB driver ett utvecklings-
projekt kring rening av ballastvatten 
baserat på företagets patent. Visionen 
är att Ekomarines system skall bli det 
naturliga valet inom global ballast-
vattenrening. Detta är ett område 
där majoriteten av alla kommersiella 
fartyg kommer att tvingas underkasta 
sig internationell miljölagstiftning om 
ballastrening. Till detta projekt söks 
en industriell samarbetspartner inom 
shipping och diskussioner förs med 
flera parter. Marknaden för ballast-
vattenrening omfattar mångmiljard-
belopp. Japanska J.F.E Engineering har 
2008 uppgett att den globala marknad-
en för ballastvattensreningsystem
är vär 19,5 miljarder USD.
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Välkommen att teckna aktier i Ekomarine AB (publ.)
Ekomarine AB
De största ägarna i Ekomarine AB är grundarna samt Östersjöstiftelsen och Allba Invest AB.

Prognos för affärsområde färg:

2010 2011 2012 2013
Försäljning 4,0 Mkr 21,0 Mkr 52,0 Mkr 109,0 Mkr
Kostnader 11,0 Mkr 19,4 Mkr 33,8 Mkr 57,0 Mkr

Notera att ovanstående prognos enbart avser affärsområde Paint. För affärsområde Ballast lämnas ingen prognos.




