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Xzeros reningsteknik en spjutspets in
i den växande nanoelektronikindustrin
Xzero AB (publ) är idag ensamma om att erbjuda en vattenreningsteknik som klarar nanoelektronikindustrins framtidskrav på ultrarent processvatten. Marknaden är gigantisk. Efter övertecknad
nyemission går Xzero vidare i arbetet med att kommersialisera sin världsunika reningslösning.
Kända branschexperter har knutits till bolaget för att hjälpa till med marknadslanseringen.
I takt med att all elektronisk utrustning
miniatyriseras krävs allt renare vatten vid
tillverkningen av de kretsar som utgör
grundkomponenten i all elektronik. Kort
slutningar orsakade av nanopartiklar som
nuvarande vattenreningsteknik inte kan få
bort, kan ge produktionsbortfall på flera
hundra miljoner kronor per år för ett en
skilt företag.
– Att ha tillgång till en teknologi som ef
fektivt renar processvattnet från de allra
minsta nanopartiklarna är avgörande för
nanoteknikens fortsatta kommersiella
framsteg. Vår teknik tar bort nanopartik
larna vilket innebär betydande vinst
ökningar för kunderna, framhåller Miriam
Åslin, projektledare på Xzero.

Tekniskt försprång
Xzero har ett försprång i teknikhänseende
och en unik möjlighet att etablera sig på
marknaden. Reningen sker på molekylär
nivå. Kärnkomponenten är unika kasset
ter med membran som släpper igenom
enskilda vattenmolekyler men inte vatten
och de föroreningar som finns i vattnet.
Xzero har nyligen sålt flera testanlägg
ningar. Baserat på erfarenheterna från
dessa anläggningar skalar nu bolaget upp
till en industriell utrustning för produk
tion av nanopartikelfritt ultrarent vatten.

Stark marknadstillväxt
Den årliga marknaden för elektronik
produkter är för närvarande cirka 20 000
miljarder kronor och väntas fördubblas
under de kommande fem åren. Indu
strin för integrerade kretsar (halvledare)
– grundkomponenten i all elektronik –
som Xzero riktar sig till visar i dagsläget
en årlig tillväxttakt på 12 %. I konkurrens
med ledande aktörer som Intel och Sam

– En viktig uppgift nu är att bygga förtroende för Xzero som leverantör till de stora
aktörerna inom nanoelektronikindustrin,
säger Bo Bängtsson med ett förflutet i
bl.a. ABB.
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Miriam Åslin visar ett prov på Xzeros referensvatten för laboratorier, som säljs på www.type1water.com
och är en inkörsport till kunder i nanoindustrin.

sung ger sig nya företag in i utvecklingen
av integrerade kretsar, exempelvis Apple
och Google. Samtidigt har marknaden för
tillverkningsutrustning för denna industri
ökat med 23 % under 2016.
– För att förbereda oss för den här
marknaden har Xzero skrivit sekretess
avtal med några av de största tillverkarna
av nanoelektronik, berättar Aapo Sääsk,
grundare av bolaget och dess styrelseord
förande.

Nya expertrådgivare
Två nya rådgivare, Harald Näslund och
Bo Bängtsson, har engagerats under hös
ten 2017 för att hjälpa till med lanseringen.

– Xzero är det enda företaget som har teknik
för att producera ultrarent vatten med den
höga kvalitén som är förutsättningen för framtida utveckling i nanovärlden, säger Harald
Näslund med ett förflutet i bl.a. Ericsson.
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”För att förbereda
oss för marknaden
har Xzero skrivit
sekretessavtal
med flera av de
största tillverkarna
av nanoelektronik”
Båda är kända branschexperter och har
unik erfarenhet av att bygga renrum och
leda renrumsarbete.
Harald Näslund har bred kompetens
inom halvledarindustrins process och lång
erfarenhet av metrologi (mätteknik) i halv
ledarindustrin globalt.
– Krympande linjebredder till nanonivå
er kräver verifikation av renhet i proces
sen och Xzero är för närvarande det enda
företaget som har teknik för att producera
ultra
rent vatten med den höga kvalitén
som är förutsättningen för framtida ut
veckling i nanovärlden, framhåller Harald
Näslund.

Bygger trovärdighet
Under sina anställningar hos RIFA, BRS
Componia, ABB, Bäcken Industrifysik och
Svenska Renrum har Bo Bängtsson delta

Xzero AB (publ) är ett publikt
onoterat aktiebolag med aktier
registrerade på Euroclear.

Årsstämma hålls den 25 oktober
2017 kl 18.00 på KTH i Stockholm.

Hela denna sida är en annons

git i närmare 100 renrumsprojekt, de flesta
av dem för utveckling eller tillverkning av
mikroelektroniska komponenter. En vik
tig fråga i marknadslanseringen av Xzeros
reningsteknik är att skapa trovärdighet
för Xzero som leverantör på marknaden,
framhåller Bo Bängtsson.
– Det räcker inte med att bolaget har
världens bästa teknik för att få rent vatten,
utan man måste också komma i ett läge där
man accepteras som leverantör hos de sto
ra aktörerna. Bygger du en halvledarfabrik
eller ett stort labb är det så stora pengar i
omlopp att man är lite rädd för små före
tag. Det måste vi jobba bort genom att hitta
lämpliga partners som vi kan samarbeta
med, säger Bo Bängtsson.

Samarbete med KTH och imec
Xzero har utvecklat sin nya teknik i sam
arbete med internationellt ledande företag
och institut. 2016 började bolaget testa
utrustningar hos imec i Belgien som är Eu
ropas ledande nanoforskningsinstitut. För
utom samarbete kring ultrarent vatten star
tades i juni i år ett nytt långsiktigt projekt
tillsammans med KTH och imec för att be
handla de giftiga och svårhanterade avlopp
som nanoelektroniktillverkningen har.
– Genom imec kommer vi i kontakt med
ledande nanoteknikföretag i hela värl
den. Detta kommer att utgöra grunden för
marknadsföringen av våra kommersiella
produkter, säger Aapo Sääsk.

