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Stark start för Aquammodates
eftertraktade vattenreningsteknologi
Pressrelease // Nytt bolag in i Chalmers Ventures Accelerator
--Kombinationen av ett stort, akut behov av att rena världens vatten och en
attraktiv teknik, har inneburit ett fartfyllt och lyckat år för Aquammodate,
som nu tagit steget in i Chalmers Ventures Accelerator. Samarbetspartner
runt om i världen har fått upp ögonen och visat stort intresse, nya investerare
har attraherats och bolaget har stått sig väl i konkurrensen om utmärkelser

och anslag.
Teamet bakom Aquammodate märker tydligt av ett växande intresse från
omvärlden för bolagets unika filterteknik, som forskats fram på Chalmers.
–Alla vet att rent vatten är en bristvara i världen och att sättet vi lever på
måste bli mer hållbart. När vi pratar med möjliga samarbetspartners får vi fler
och fler kvitton på att vi är på helt rätt spår och att vår teknologi är högt
eftertraktad som en ny angelägen lösning för vattenrening och kan passa väl
in i befintliga system, säger Nima Ahmadyan, affärsutvecklare på
Aquammodate.

Lockar investerare och står sig väl i hård konkurrens
Chalmers Ventures som stöttat upp Aquammodates framväxt från start, ser
stor innovationskraft i både teknologin och bolaget i sig.
– Det här är en fantastisk teknologi för rening av vatten som kopierar
processer och material som förekommer i naturen, och som kan bidra till att
radikalt förändra tillgången till rent dricksvatten i världen. Aquammodate är
ett gott exempel på att vägen från forskning på Chalmers till nyttiggörande
och kommersialisering inte behöver vara särskilt lång. Jag hoppas att det
kommer kunna ge inspiration till många fler forskare, säger Andrzej Brud,
Business Coach på Chalmers Ventures.
Under det senaste året har bolaget lockat nya och viktiga investerare, såsom
Katapult Ocean. I konkurrens med 1500 ansökningar från länder runt om i
världen blev de nyligen utvalda som en av tio startup bolag i Katapult Ocean
acceleratorn, som ser stor potential i teknologin.
–Aquammodates flexibla teknologi har potential att drastiskt minska
kostnaderna för avsaltning, minska vårt ekologiska fotavtryck för att säkra
tillgång till dricksvatten och förbättra tillförlitligheten i sådana installationer
i mer avlägsna områden. Det här är ett oerhört värdefullt erbjudande till vår
miljö i stort, samhällen som finns vid vatten och investerare i den här sortens
teknologi, säger Ross Brooks, Investment Manager på Katapult Ocean.

Flexibel teknik som kan få bort många olika föroreningar
Den ökade externa finansieringen har gjort det möjligt för bolaget att kunnat
knyta till sig två stycken disputerade forskare inom material respektive
proteinrening och proteinframställning. Nu fokuserar bolaget på

marknadsaktiviteter parallellt med produktutveckling.
–Vår strategi är att docka in i befintliga lösningar och gå in i ett tidigt skede
med utveckling av produkten tillsammans med andra parter som är
etablerade på vattenreningsmarknaden. Det är så vi ser att vi kan göra
skillnad så snabbt som möjligt, tillägger Simon Isaksson, medgrundare, vd
och som tillsammans med Martin Andersson forskat fram tekniken. Närmaste
steget för Aquammodate är nu att ta fram en prototyp för att så småningom
gå vidare med pilotprojekt och mer storskalig användning.
–Tekniken är flexibel och kan appliceras inom många olika områden, som
livsmedelsbranschen, avsaltning och dialys, rening av avloppsvatten och
industrier med särskilt svåra föroreningar, som till exempel gruvnäringen,
säger Martin Andersson, styrelseordförande och medgrundare.
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-Fakta Aquammodate
Aquammodate utvecklar vattenfilter som utnyttjar naturens finaste
vattenreningsprocess. Den unika tekniken har potential att producera extremt
rent vatten till låg energiåtgång med hög produktivitet. Aquammodate syftar
därmed till att tillgodose behoven hos en miljard människor och industrier
genom att förvandla många olika sorters förorenat vatten till rent vatten på
ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.
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Bolaget består av (bild ovan)
På muren från vänster:
Sarah Koppe, Praktikant produktutveckling
Simon Isaksson, VD och medgrundare, doktor inom materialkemi från
Tillämpad Kemi vid Chalmers Tekniska Högskola
Nima Ahmadyan, affärsutvecklare, Master i Entreprenörskap och Affärsdesign
från Chalmers Tekniska Högskola.

På marken från vänster:
Jenny Perez Holmberg, Produktutvecklare, doktor i kemi från Kemi och
Molekylärbiologi från Göteborgs Universitet
Shilan Demir, Affärsrådgivare
Martin Andersson, Styrelseordförande och medgrundare, Professor inom
biomimetik vid Tillämpad Kemi på Chalmers Tekniska Högskola
Florian Schmitz, Produktutvecklare, doktor i naturvetenskap från Kemi och
Molekylärbiologi från Göteborgs Universitet.

Chalmers Ventures har 15 års erfarenhet av att sammanföra idégivare med
drivna entreprenörer, och stötta team som vill ta sin teknikbaserade affärsidé
och skapa ett globalt företag.
Vi erbjuder expertcoaching, ett stort nätverk och finansiering. Rankad som
den bästa nordiska universitetsdrivna inkubatorn av UBI Global och som topp
tio bäst i världen.

Chalmers Ventures finns i Göteborg på Vera Sandbergs Allé 8 och är ett
helägt dotterbolag till Chalmers Tekniska Högskola.
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