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      Fundforward (FFWD) presenterar  
      investeringserbjudande #3:



FFWD erbjuder möjligheten att delta i investeringen i Diapure 
som med patenterad filterteknik förhindrar föroreningar av 
fosfor i vattenmiljöer och återför denna fosfor till odlingsmark. 
Lösningen kan bidra till en rejäl minskning av klimatavtrycket i 
världen och bidra till global målen samtidigt som det renar hav 
och dricksvatten och bidrar till biologisk mångfald. Denna 
investering är steg 1 i en uppskalning. 

Fundforward FFWD AB 
St Paulsgatan 1 
118 46 Stockholm 

www.fundforward.se 

http://www.fundforward.se


OM FOSFOR 
Fosfor, med grundämnet P, är en ändlig resurs och ett av de 
viktigaste växtnäringsämnena, tillika en av världens viktigaste 
handelsvaror. Fosfor finns naturligt i jorden men förs bort när 
jorden brukas och stora delar hamnar i vattendrag, vilket orsakar 
problem. Övergödningen i Östersjön beror till stor del på att fosfor 
hamnat i vattnet. 

Den mineralgödning som i huvudsak används inom jordbruk 
världen över idag för att öka skördar och bygger på en teknik som 
är fossilberoende. Enbart framställningen av kvävegödning 
beräknas stå för 2,5 procent av de globala utsläppen av 
växthusgaser, i nivå med utsläppen från flyget. 

Sverige har ingen egen fosforresurs och EU är helt beroende av 
import - den enda egna resursen som finns är i Finland och den 
täcker endast 10% av EU:s behov. Detta är således en mycket svag 
länk i den framtida livsmedelskedjan. Fosforen i sig finns dock i 
restvattenströmmar och om den samlas ihop där så kan den 
användas som gödning. 



OM DIAPURE 

DiaPure® är ett högteknologiskt, designat filtermaterial som  
fångar och samlar fosfor ur vattenströmmar. Materialet är 
kemitekniskt avancerat och lämpar sig för industrier men även 
enklare, mer robusta lösningar för t ex brunnar och vattendrag. 
Efter att det fångats så kan det naturliga ämnet samlas och återföras 
till våra jordar. Idag har Diapure en pilotproduktion där man 
utvecklat sina första 20 ton.  

Diapure ska tjäna pengar på försäljning av själva filtermaterialet, 
licens på återvinningsteknik/service hos kund och försäljning av 
produkter baserade på insamlad fosfor. Diapures affärsmodell är 
helt cirkulär, där lönsamheten följer ökad miljöeffekt dvs ju mer 
cirkulering desto bättre affär för Diapure och desto mer nytta för 
miljön genom rening och återanvändning av samma råvara. 

Denna kapitalanskaffning ska utöka produktionskapaciteten och 
möjliggöra ett arbete för att öka kundunderlagen i Sverige och 
Danmark. Detta sker framför allt genom investeringar i infrastruktur 
och utrustning samt att utöka teamet. Investeringarna i utrustning 
möjliggör fler installationer, vilket i sin tur ökar mängden insamlad 
fosfor. Diapures fabrik i Alnarp blir en demonstrationsanläggning 



för produktion av fosforfilter och ett första steg i en ännu större 
uppskalning. Målsättningen är att öka sin omsättning till 8 milj kr 
vilket skapar en stabil platå för nästa steg i skalningen. 

Idag finns det flera etablerade kundkontakter och förfrågningar 
från ytterligare kunder. 

EFFEKT 
DiaPure® ska finnas  
a) där det är krav på fosforrening men svårt att ha avancerat 
tekniska lösningar t ex i alla nyetableringar av våtmarker och 
naturrestaureringar, med årlig regenerering och insamlig av fosfor.  
b) som ett add-on filtersystem med återvinningsteknik på befintliga 
renings- och dräneringssystem.  
 
Detta leder till ett minskat beroende av konstgödselimport, som är 

VD och grundare: Lisa Heiberg. Biogeokemi, fosforkemi, material-
utveckling, våtmarksbiolog.  
Startår: 2016 
Team: 5 i kärnan, 10 totalt  

          2021      2022 
Omsättning:          650.000 kr      1,3 milj 
Resultat:           -70.000 kr      387.000 kr 



starkt kopplat till rådande geopolitiskt läge och som dessutom 
förhindrar övergödningen av Östersjön. 
                 
EFFEKT EFTER UPPSKALNING 
 
Antal nya installationer: 470 st små/ år, eller 25 stora/år.  
Antal kg fångad fosfor: 1.5ton/år så länge filtret håller. 
Antal kg såld fosforprodukt: ca 50% dvs 750kg. 

POTENTIAL
Efter denna kapitalanskaffning är nästa steg för Diapure en vidare 
utveckling av de två affärsområdena fosforåtervinning (att ta fosfor 
ur vattenströmmar där det är en förorening) och utveckling av 
kommersiella näringsprodukter.  

Vidare så kan filtret även samla in andra ämnen (t ex arsenik) och på 
andra ställen (exempelvis risfält, inom livsmedelsindustri och 
reningsverk) så det finns skalbarhet i flera riktningar. Dagens filter 
fungerar inte heller som de ska så Diapures filter har möjligheter att 
bli en ny standard. Den globala potentialen för detta är således 
enorm och här finns det dels svenska kunder med global outreach 
och nya potentiella internationella kunder. 

        Just nu görs stora investeringar kring fossilfri 
         framtagning av gödning världen över. I Sverige 
         planerar LKAB och Ragnsells olika typer av  
         återvinningsprojet. 



ERBJUDANDE 
Du deltar genom att anmäla dig för teckning av nyemission i 
Fundforward FFWD AB (559369-8854) i två preferensaktieklasser 
som är direkt villkorade till investeringen i DiaPure AB 
(559057-6608) och var de ena följer återköpsförbindelsen i 
DiaPure. FFWD går in som minoritetsägare (ca 10-13%) i DiaPure 
där hälften av investeringskapitalet allokeras mot nyutställda 
stamaktier och hälften allokeras mot nyutställda preferensaktier.  

Preferensaktier ska, med företräde framför stamaktier, ha rätt till en 
andel av DiaPures vinstmedel som är tillgänglig för utdelning, till ett 
belopp motsvarande 2,5x teckningskursen för var och en av 
Preferensaktierna - vilken FFWD behåller 0,3x och resterande 2,2x 
fördelas vidare till investeraren. 

    
        Investeringsinstrument: Preferensklassaktier spårade 
       50/50 till stamaktier och preferensaktier i Diapure AB. 

       Ingen transaktionsavgift utgår från investeraren.  
       Diapure AB betalar transaktionskostnaderna. 

       Avkastning och löptid:  
       För preferensdelen: Årliga delbetalningar upp till  
       2,2X, prognostiserat fr o m april 2024 och sex år  
       framåt. 
       För stamdelen: Ingen utdelning innan full inlösen av 
       preferenaktieklassen, exit på marknadsmässiga villkor.



Första år som DiaPure förväntas återköpa preferensaktier är i 
samband med bokslut april 2025 med en prognostiserad 
återköpstid på 6 år. 

50% av vinsten ska användas till återköp och resterande 50%  
återinvesteras i DiaPures verksamhet tills dess hela beloppet är 
återköpt. Delen som allokeras mot stamaktier ger således ingen 
utdelning så länge det finns preferensaktier kvar. Denna aktieklass 
löses ut på traditionellt marknadsmässiga villkor.   Det finns en 
ömsesidig förväntan kring en exit inom löptid 6-10 år under rätt 
förutsättningar för affär och syfte. 

RISK 
En investering är alltid förknippad med risker och att hela eller 
delar av investeringen kan gå förlorad. Investera aldrig mer än du 
har råd att förlora. 

TECKNA DIG 
http://www.fundforward.se/invest 

FAQ 
http://www.fundforward.se/faq 

http://www.fundforward.se/invest


ORDLISTA 
Affärsmodell - Företagets plan för hur de ska tjäna pengar. 

Intäktsmodell - En del av affärsmodellen som beskriver hur 
verksamheten ska få intäkter. 

Nyemission - När ett aktiebolag ger nuvarande och/eller nya 
aktieägare möjlighet att köpa nya aktier. 

Preferensaktie - En hybrid mellan obligation och aktie där 
ägaren av aktien ges rätt till utdelning före stamaktieägare. 

A-aktie  eller stamaktie - En ägarandel i ett företag. 

Skalbar - Ett system som kan leverera större mängder kunder 
lika lätt som tidigare, utan påverkan på systemet. 

Tillväxt - Vanligen en ökning av produktion men kan även 
betyda att växa på andra sätt. 

TD - Från årets början till dagens datum (To date). 

Återköpsförbindelse - Finansiären ger ett garanterat pris. 



OM OSS 

 

FFWD investerar i värdegrundsdrivna bolag med tydliga syften och 
bidrar med affärsstyrning samt kapital genom sitt investerarnätverk. 
Det ömsesidiga villkoret är att syftet ska leda affären. Genom vår 
finansieringsmodell möjliggör vi för grundarna att behålla sitt 
ägande samtidigt som de kan göra de satsningar de behöver för 
att kunna gå med vinst och säkerställa avkastning.  

MER INFORMATION 

http://www.diapure.eu/sv/index-2/ 

http://www.fundforward.se

http://www.fundforward.se/
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