
GREEN TECH VIRKSOMHEDEN
HYDRACT GÅR PÅ BØRSEN
Hydract udvikler bæredygtige og effektive ventiler, som forbedrer 
drikke vareindustriens produktion med bedre time-to-market,  
klimaaftryk, energi omkostninger, produktspild og fødevaresikkerhed.
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Hvis man siger, at man vil skabe en ny teknologi, 
der kan gøre en forskel for verden, trækker de 
fleste helt forståeligt lidt på smilebåndet. Hvis 
man dertil siger, at det vil tage 12 år, og at man skal 
bruge et større to-cifret million beløb undervejs, 
efterfølges smilet af en overbærende hovedrysten. 

Det kræver forestillingsevne, vedholdenhed 
og mod at udfordre industrielle teknologier og 
metoder, som har været enerådende i årtier. De 
fleste, der kender til trykluft, ved, hvor udbredt 
denne teknologi er i næsten alle industrier, og man 
forstår derfor også, hvilke udfordringer der venter, 
hvis man ønsker at ændre på status quo og skifte 
trykluft ud med vandhydraulik.
 
Hydract blev skabt på den overbevisning, at det var 
muligt at udvikle vandhydrauliske procesventiler, 
som ville være trykluftstyrede procesventiler 
overlegne.
 
Vi var fra begyndelsen bevidste om de barrierer, 
vi skulle overvinde, både i procesindustrien og 
ved OEM-producenterne af ventiler, der alle har 
anvendt trykluft i årtier.
 
Det har været en styrke for os, at Carlsberg Group 
har været en aktiv sparrings- og testpartner siden 
2008. Det tætte samarbejde har betydet, at vi 
indtil videre har fokuseret på bryggeriindustrien. 
Hér har vi med succes bevist styrken og 
mulighederne for Hydracts vandhydraulikteknologi. 
Det har vi, både når det drejer sig om bæredygtig 
produktion og om just-in-time / on-demand 
produktion ved hjælp af vores Inline Mixing 
koncept.
 

Derfor er det med glæde, at vi nu søger om 
optagelse på Nasdaq First North Growth Market 
for at skabe det kapitalgrundlag, som skal starte en 
vækstrejse, der sikrer, at Hydract får det fodfæste 
i markedet, som teknologien efter vores faste 
overbevisning er berettiget til. 

Med det styrkede kapitalgrundlag vil vi opbygge og 
udvide forretningen til flere industrier og tilbyde 
kunderne stadig flere produkter og services.

Jeg byder læserne velkommen til at dykke ned i en 
spændende branche, som i den grad har behov for 
at få sat gang i innovationen! 

God læselyst!

Peter Espersen

Stifter og CEO, Hydract A/S

VELKOMMEN
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Udsnit af de 7.700 trykluftsstyrede ventiler hos Carlsberg i Fredericia.
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  AT HOLDE HELT LUKKET
  Trykluftsstyrede ventiler anvender et lufttryk på 

4 – 8 bar til at løfte stemplet op og derved åbne 
ventilen. Når man ønsker at lukke ventilen igen, 
lukkes luften ud, og en fjeder vil presse stemplet 
tilbage til udgangspunktet og fastholde det i den 
lukkede position. Hvis der opstår et trykstød i 
proceslinjen, som er stærkere end fjederen, så 
løftes stemplet op, og ventilen åbnes kortvarigt. 

  AT REGULERE VÆSKESTRØMME 
  Trykluftsstyrede ventiler er upræcise. Det 

skyldes, at luft og fjedre i modsætning til vand 

kan trykkes sammen. Derfor er det ikke muligt 
at placere og fastholde stemplet i en bestemt 
position. Med trykluft accepterer man, at 
stemplet konstant skifter mellem at åbne for lidt 
og for meget, men at gennemsnittet passer.

  AT VÆRE ENERGIEFFEKTIVE 
  Det er et faktum, at 90 % af den energi der 

tilføres lufttrykskompressorer, går tabt som 
varme eller gennem utætheder i systemet.

I dag er det markedsstandard at anvende tryk luft til at  
styre det store antal ventiler, der anvendes i produktionen 
hos bryggerier, mejerier og andre drikkevareproducenter.

TRYKLUFTSVENTILER HAR NOGLE GRUNDLÆGGENDE 
SVAGHEDER…
Trykluftsventiler er ikke velegnede til:

04



KOMPROMITTERING AF 
FØDEVARESIKKERHED
Som følge af, at trykluftsstyrede ventiler har 
problemer med at holde helt lukket, er der 
risiko for sammenblanding af rensevæske 
med produktet og dermed kompromittering 
af fødevaresikkerheden. Denne risiko må 
drikkevareproducenter i dag adressere ved 
løbende kvalitetskontroller på proceslinjen.

PRODUKTSPILD
Når der er konstateret sammenblanding 
med rensevæske, skal produktet kasseres. 
Afhængigt af de konkrete omstændigheder 
ved hændelsen, kan der være tale om 
betydelige mængder, der skal kasseres. 

INLINE MIXING ER IKKE MULIGT  
Eftersom væskestrømme ikke kan reguleres 
præcist med lufttryksteknologi, er det ikke 
muligt at lave Inline Mixing med trykluftsventiler, 
hvor man præcist styrer sammenblanding 
af væsker i en kontinuerlig proces direkte til 
tappelinjen. Netop denne mulighed står højt på 
dagsordenen hos mange drikkevareproducenter, 
som gerne vil have den fleksibilitet og 
effektivitetsforbedring i deres produktion. 

STORT KLIMAAFTRYK 
Det høje energitab fra trykluftteknologien 
indebærer et højt klimaaftryk og står i 
stærk kontrast til dagsordenen om øget 
bæredygtighed hos verdens bryggerier, 
mejerier og andre drikkevareproducenter.  

HØJE ENERGIOMKOSTNINGER 
Eftersom der indgår et meget stort antal 
ventiler i produktionen i drikkevareindustrien, 
er det en stor udfordring, at 90 % af den energi 
som tilføres til styring af trykluftsventiler mistes 
i form af varmeafgivelse m.v.

IKKE VELEGNET TIL AT UNDER
STØTTE ”INDUSTRI 4.0”PROCESSER 
Fordi væskestrømme ikke kan reguleres præcist 
med lufttryksteknologi, er de eksisterende 
lufttryksstyrede ventiler ikke velegnede til 
at indgå i drikkevareindustriens generelle 
opgradering af produktionsprocesser imod 
Industri 4.0, som indebærer digitalisering af 
processer samt opsamling og anvendelse af data. 

…SOM EFTERLADER DRIKKEVAREINDUSTRIEN MED 
VÆSENTLIGE UDFORDRINGER 
De grundlæggende svagheder med trykluftsteknologien medfører 
en række udfordringer i procesindustrien, og ikke mindst for 
bryggerier, mejerier og andre drikkevareproducenter.
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Hydract er en patenteret ventil, som anvender 
vandhydraulik i stedet for trykluft til at styre ventilen. 
Det gør ventilen præcis, pålidelig og effektiv. 

I modsætning til trykluftsventiler er Hydract Basic 
karakteriseret ved at den:

 Holder helt lukket.
 Kan regulere væskestrømme. 
 Er energieffektiv. 
 Kan styres digitalt og programmeres.

Ved at udskifte eksisterende trykluftsventiler med 
Hydract Basic løses drikkevareproducenternes 
nuværende problemer:

FØDEVARESIKKERHEDEN 
FORBEDRES

PRODUKTSPILD  
REDUCERES

ENERGIOMKOSTNINGER TIL 
VENTILER REDUCERES MED 90 %

KLIMAAFTRYK FRA VENTILER 
REDUCERES MED 90 %

”INDUSTRI 4.0” 
PROCESSER UNDERSTØTTES

HYDRACT BASIC

Hydract har udviklet en patentbeskyttet green tech 
løsning baseret på vand hydraulik, som gør produk - 
tionen mere effektiv, bæredygtig og samtidig sænker 
strømforbruget til ventiler med 90 %.    

Hydract udbyder enkeltventiler, som kaldes Hydract Basic,  
og hele procesløsninger som kaldes Hydract Advanced.
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0707Fremstilling af komponenter til Hydract Advanced til installation hos Carlsberg.
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Med Hydract Advanced udnyttes præcisionen i Hydract-ventilen til at lave Inline Mixing, hvor man præcist 
styrer sammenblanding af væsker i en kontinuerlig proces direkte til tappelinjen. 

For Carlsberg Fredericia har det en skelsættende effekt, hvor øl kan produceres på timer i stedet for uger. 

Det sker ved at brygge nogle få og koncentrerede øl-typer, som blandes og fortyndes til mange forskellige 
færdige øl i en kontinuert proces før tapning. 

HYDRACT
  ADVANCED 

ØGET BÆREDYGTIGHED FRA GRØN 
OMSTILLING AF PRODUKTIONEN
Med Hydract Basic reduceres energiforbruget til 
ventilerne med 90 % og tilhørende reduktion af  
CO2-emission. Samtidig reduceres ressourcespild 
og brug af rensekemikalier.  

FORBEDRET INDTJENING 
Erfaringer fra Carlsberg viser, at anvendelse af 
Inline Mixing potentielt kan fordoble kapaciteten 
på det eksisterende bryggeri. Samtidig opnås der 

materialebesparelser i form af mindre produktspild 
og mindre anvendelse af rensekemikalier. Det 
indebærer, at der kan fremstilles special-øl til 
samme pris som high-volume øl.

BEDRE RESPONS TIL MARKEDET 
Med Inline Mixing muliggøres just-in-time 
produktion og on-demand produktion. 
Produktionen bliver langt mere fleksibel og agil.  
Det er en revolutionerende ny funktionalitet. 

Hvilke fordele opnår drikkevareproducenter  
med Hydract?

Med Hydract Advanced kan 
Carlsberg producere øl på 
timer i stedet for uger
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Anders Kokholm, 

Brewing and Quality Director, 

Carlsberg Denmark

Hvis du skal liste alle fordelene, vi høster ved  
Hydracts ventil bliver det en lang liste. Men at 
den holder lukket og kan reguleres præcist,  
giver os ved Carlsberg de procesmæssige  
fordele i forhold til blanding og debrewing, at 
vi kan lave meget sen produktdifferentiering.  
Vi kan skære ned på vores lagre og opnår  
højere effektivitet på tapperiet, samt at vi kan 
pro ducere on-demand. Samtidig reducerer 
vi vores spild. Det er klart, at det ikke kun er  
interessant for Carlsberg i Fredericia, men 
også noget som kan dribles videre ud i verden.  
Det kommer til at betale sig, big time. 
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BÆREDYGTIG  
UDVIKLING

HYDRACT VIL BIDRAGE TIL EN 

Hydract er grundlagt på tanken om, at det må være muligt at opnå markante reduktioner af 
energiforbrug og CO2 udledning ved at anvende vandhydraulik i stedet for lufttryk til ventilstyring.  
Med en reduktion på 90 % af energiforbruget til ventiler, og tilsvarende reduktion i udledning af CO2, 
er dette mål opfyldt. 

Ved udbredelse af Hydracts løsning til bryggerier, mejerier og andre drikkevareproducenter verden 
over, kan der, foruden en væsentlig reduktion af energiforbrug og udledning af CO2, opnås en 
reduktion af processpildet og en forbedret anvendelse af vand, råvarer, kemikalier samt en forbedring 
af fødevaresikkerheden. Dermed understøtter Hydracts løsning FN’s verdensmål;  
UN Global Compact (Sustainable Development Goals).

Hydracts arbejde med bæredygtighed i form af miljøforhold (E), sociale forhold (S) og governance 
(G) er en del af virksomhedens vision. Hydract vil i de kommende år arbejde målrettet på, at 
bæredygtighed og samfundsansvar går hånd i hånd med virksomhedens strategi, produkter / ydelser 
og drift. Hydracts teknologi er et konkret bidrag til, hvordan vores kunder kan understøtte deres ESG/
SDG-strategi og dermed blive mere bæredygtige.

HYDRACTTEKNOLOGIEN ER PATENTBESKYTTET  
I dag er Hydract-løsningen en integreret del af produktionen i Carlsbergs bryggeri i Fredericia. Men 
udviklingen af Hydract-ventilen begyndte allerede i 2008 i tæt samarbejde med Carlsberg Danmark, og 
undervejs er der anvendt DKK 61 mio. på udvikling af Hydract-ventilen, hvoraf der er tilført DKK 41 mio. 
i støttemidler fra EU og Markedsmodningsfonden. Siden 2016 har Carlsberg, som kommerciel kunde, 
genereret en samlet omsætning på DKK 19 mio. 

Hydract-teknologien er beskyttet af patenter, og der er ingen salgsbegrænsninger eller IP- rettigheder fra 
Carlsbergs side. Hydract har udstedt patenter i Danmark, USA, Kina og Japan, som er gyldige til 2035/36. 
Desuden er patentudstedelse bekræftet i EU.
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MARKEDET

Det samlede marked for procesventiler til bryggerier, mejerier og andre drikkevareproducenter vurderes 
til ca. DKK 10 mia. årligt. Med de store fordele, som Hydract-ventilen tilbyder, forventer Hydract at få et 
betydeligt fodfæste i det eksisterende marked. 

Med den nye Inline Mixing funktionalitet, som Hydract introducerer, skønner Hydract, at der skabes et 
potentielt nyt marked i størrelsesordenen DKK 50 mia. Dette betragtes som et engangspotentiale, som  
skal udfoldes over en årrække, hvor Inline Mixing teknologien rulles ud på markedet. 

Figur 1
Markedet for procesventiler til bryggerier, mejerier 
og andre drikkevareproducenter vurderes til DKK 10 
mia. årligt

Figur 2
Der skabes et potentielt nyt marked med introduk-
tion af Inline Mixing funktionalitet. Det er et poten tiale 
på DKK 50 mia., som skal udfoldes over en årrække. 

Med de overlegne egenskaber og teknologi i Hydract Basic 
forventer Hydract et betydeligt aftryk i det eksisterende 
marked på DKK 10 mia. Med introduktion af Inline Mixing 
teknologien fra Hydract Advanced skabes et potentielt nyt 
marked, som forventeligt er endnu større.
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VÆKSTPLAN
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For at udbrede Hydract-løsningen globalt planlægger Hydract optagelse til handel på Nasdaq First North 
Growth Market med samtidig udstedelse af nye aktier for mellem DKK 31 og 35 mio. Med den kapital 
er det planen særligt at styrke salgs- og markedsføringsorganisationen for at eksekvere på selskabets 
vækstambitioner.

Forretningsmodellen er projekt-, produkt- og servicesalg, hvor der vil indgå et antal Hydract Basic-
ventiler og eventuelt også Hydract Advanced, hvor der ligeledes vil indgå måleinstrumenter, software og en 
tilknyttet serviceaftale.

Hydract forfølger derfor en go-to-market strategi, hvor der indledes en dialog med end-users, som er 
førende virksomheder i hele verden indenfor bryggerier, mejerier og andre drikkevareproducenter. 

Hydract arbejder sædvanligvis med større projektopgaver i form af store entreprisekontrakter. Den 
forventede ordrestørrelse ved et projekt vil være i størrelsen DKK 5-20 mio. Det er større projekter,  
som involverer betydelig planlægning, og indsalg af et nyt projekt forventes at vare 12-18 måneder. 

Hydracts finansielle forventninger fremgår af figur 3 og figur 4.

Figur 3
Omsætningsforventning (DKK mio.)

Figur 4
Finansielle forventninger

2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e
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DKK mio. 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e

Omsætning 1 11 16-20 23-27 55-65 100-140

EU tilskud 0 8 1 0 0 0

Resultat efter skat 21 -3 -4 -1 11-16 24-44



LEDELSE

13

DIREKTION

BESTYRELSE

Peter Espersen 
Stifter og CEO for Hydract siden 2008

Morten Lindberg  
CFO for Hydract siden 2019

Lars Johansson 
Bestyrelsesformand

Sara Sande   
Bestyrelsesmedlem

Frank Poulsen    
Bestyrelsesmedlem

Ann Bodilsen   
Bestyrelsesmedlem
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UDBUDDET

Investorbrochure

Figur 5
Anvendelse af nettoprovenuet  
ved minimumsudbuddet

Figur 6
Anvendelse af nettoprovenuet  
ved maksimumsudbuddet. 

TIDSPLAN FOR UDBUDDET DATO TID

Tegningsperioden starter 26. marts 2021 09:00

Tegningsperioden slutter 13. april 2021 23:59

Offentliggørelse af resultat af udbuddet 15. april 2021 15:00

Første handelsdag for aktien med ticker kode: HYDRCT 21. april 2021 09:00

VILKÅR FOR UDBUDDET

Minimumsudbud: Antal nye aktier 6.200.000 stk.

Maksimumsudbud: Antal nye aktier 7.000.000 stk.

Bruttoprovenu ved minimumsudbud DKK 31 mio.

Bruttoprovenu ved maksimumsudbud DKK 35 mio.

Pris pr. aktie DKK 5,00

Minimumstegning (760 stk.) DKK 3.800
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