


«Plastic hell»

480 mrd plastflasker omsatt i 2016 - globalt

50 % går i søpla eller naturen   

80 % av engangsflaskene havner på landfyllinger

150 Mill flasker og bokser pantes ikke i Norge i 2018

20 % kan det ikke gjøres regning for..

Store CO2 utslipp knyttet til produksjon og transport

10 % årlig vekst i konsum av flaskevann – Problemet blir 

større for hver dag som går

Forbud mot plastemballasje -
En ny global trend

• USA, San Francisco: Restriksjoner på plastflaskesalg, 2014
• Canada: Forbud mot plastposer/sugerør i flere byer, 2018
• Mexico: Restriksjoner på plastposer i ulike byer, 2009/2018
• Irland: Første land med betydelig avgift plastposer, 2002
• Frankrike: Forbud mot gratis plastposer, 2016
• Hellas: Forbud mot plastsugerør i flere byer, planlagt
• Chile: Forbud mot plastposer, planlagt 2019
• Costa Rica: Forbud mot bruk av visse typer plast i offentlige institusjoner, planlagt 

forbud mot all engangsplast innen 2019.
• Guatemala: Forbud mot diverse engangsplastmateriale, 2016
• Marokko: Forbud mot distribusjon av plastposer, 2016
• Kenya: Forbud mot plastposer, 2017
• Seychellene: Forbud mot import av plastsugerør, 2019
• Kina: Forbud mot tynne plastposer, 2008
• India, New Delhi: Forbud mot alle former for engangsplast, 2017
• India, Karnataka: Forbud mot engangsplastartikler, forbud mot produksjon av 

engangsplast.
• Taiwan: Forbudt mot plastsugerør i hurtigmatkjeder, 2018. Fra 2030 totalforbud mot 

plastsugerør.

• Q4-18 – EU forbyr en rekke plastprodukter



Visjon: En verden uten plastflasker. 

Misjon: Skape et smakfullt og næringsrikt alternativ til 

dagens flaskevann og leskedrikker. 

Forretningsidé: Salg av sunne og gode drikker i 

miljøvennlige SmartFlasker. 

Nettverk av intelligente dispensere som 

kommuniserer med egen SmartFlaske. 

Kortreist, avkjølt og filtrert vann tilsatt gode og 

næringsrike smaker med eller uten kullsyre.



Milepeler

2011-2014
Utvikling av konsept og prototype (dispenser, flasker og smaker)

2015-2018
Pilotfase:
• Studentsamskipnaden i Oslo / Akershus (24 dispensere)
• Studentsamskipnaden i Sørøst Norge (8 dispensere)
• Utvalgte bedrifter (House of Business, Telenor, Villa Skaar, FFS)
• Circle K bensinstasjoner (28 dispensere i Sverige)

2019 -
Utvikling av andre generasjon dispenser:
• Endringer og forbedringer basert på erfaringer fra pilotfasen
• Kuttet produksjonskostnad med over 50%
Kommersielt fokus:

• Ny daglig leder ansatt i juli 2019
• Fokus på salg til kontormarkedet, treningssentre og idrettsklubber
• Vellykket Crowdfunding emisjon sikret 2,5 MNOK i ny kapital for videre 

vekst

Waterwell-dispenser hos Circle K
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Styre og eiere

Styre
• Richard Skaar Thorsrud er styreleder av Waterwell, og har sittet i 

styret siden 2013. Han har fulgt utviklingen av produktet fra 
tegnebrettet til ferdig produkt. Richard er daglig leder i Via Gloria AS 
som er største eier av Waterwell AS. 

• Halvard Otto Berge (representerer HOB Invest AS), 
• Christian Thorsrud er styreleder i Via Gloria AS som er største eier av 

Waterwell AS. 

Eiere
Største eiere er Via Gloria AS med ca. 42%, mens 140 mindre aksjonærer 
har resterende 58%. 

Via Gloria er et familiedrevet investeringsselskap aktiv drevet av 
brødrene Richard Skaar Thorsrud og Christian Thorsrud. Via Gloria er 
involvert i flere forskjellige prosjekter både i Norge og i utlandet, og en 
stor del av porteføljen er gründerbedrifter. Selskapet har tydelige etiske 
retningslinjer som er avgjørende for om det investeres i prosjekter eller 
ikke. I tillegg ser Via Gloria spesielt på prosjekter som er innovative og 
som kan bidra positivt til samfunnet eller miljøet.



En av Norges mest interessante vekstselskaper!

• I 2020 kåret en profesjonell jury i Finansavisen 
Waterwell til et av Norges mest spennende 
vekstselskaper.

• Finansavisen søkte sommeren 2019 etter 
gründerselskaper som ville konkurrere om å bli Norges 
neste Vext-selskap. 

• 20 selskaper ble plukket ut av søknadene til å møte på 
pitche audition, og Waterwell kom videre herfra som en 
av 10 finalister. 

• Selskapene som kom videre er de panelet tror har størst 
vekstpotensial i 2020-2021 på bakgrunn av 
forretningside, innovativt produkt og skalerbar 
virksomhet.



Waterwell i media..

Shifter:

Drammens Tidende:
Finansavisen:



Waterwell
Produktpresentasjon



Drikkesystem

- I drift siden 2014
- 350.000 fyllinger servert
- 22 tonn CO2 og

4 tonn plast spart*

- 20.000 utlevert
- NFC-tag i bunnen
- Rustfritt stål

Waterwell

- 30 + valgmuligheter
- 70% av kunder velger 

smak og/eller funksjon

Intelligent vanndispenser

Personlig SmartFlaske

Smaker og funksjoner

* Kilde: https://www.bottledwater.org

https://www.bottledwater.org/news/weight-pet-bottled-water-containers-has-decreased-326-over-past-eight-years


Et hav av muligheter i en enhet
Dispenser

• Nettverk av intelligente vanndispensere

• Dispenseren kommuniserer med bruker gjennom 
SmartFlaske med NFC-teknologi 

• Sender verdifulle brukerdata i sanntid over VPN

• 15 tommers ”touch screen” med smidig brukergrensesnitt 
og kommunikasjon. Skjermen gir anledning til å publisere 
skreddersydd reklame på hvert enkelt skjerm

• Koblet på lokal vannforsyning

• Vannet filtreres og kjøles ned ved fylling

• 30 kombinasjoner av avkjølt og filtrert vann med eller uten 
smak, vitaminer, koffein, og kullsyre

• Service 1 gang pr. år eller ved 10.000 fyllinger 

• Service og oppgradering av software administreres sentralt

• Stor reduksjon av CO2 og avfall vs ordinært flaskevann



Generer verdifull kundeinformasjon
SmartFlaske

• SmartFlasken kommuniserer trådløst med 
dispenseren gjennom NFC-brikke i flaskens bunn

• Brikken gjør hver bruker/flaske unik og sporbar i 
databasen

• Genererer verdifulle sanntids brukerdata
• Muliggjør individuelt tilpasset markedsføring
• Flasken er laget av rustfritt stål som holder drikken 

frisk lenge
• Farge og logo på flasken kan tilpasses kundens profil
• Flasken leveres i to størrelser – 0,4 og 0,6 liter
• Solgt ca. 20.000 SmartFlasker
• ”Sports cap” drikketut er under utvikling
• Karaffel for kontormarkedet er under utvikling



Gjør Waterwell unikt i markedet
Smaker og funksjoner

• Ved å tilby tilsetting av smaker/funksjoner i drikken 
skiller Waterwell-konseptet seg fra konkurrentene

• Dispenseren har opplegg for totalt 6 ulike smaker, samt 
mulighet for tilsetning av vitaminer eller energi (koffein) 
og kullsyre. Dette gir 30 kombinasjoner vann med eller 
uten smak, vitaminer, koffein, og kullsyre

• Ny dispenserutvikling: opplegg for 9-12 
smaker/funksjoner, levert i ”bag in box” (BiB) løsning

• I dag tilbys følgende smaker: fersken, sitron, bringebær 
og eple

• Alle smakskonsentrater er produsert i Norge

• 70% av kundene velger smak og/eller tilsetning



PORTFOLIO HOVER STYLE

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, 
there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove.

CHIARA

Markeder



• Salgsteam med lang erfaring fra kontormarkedet, 
med forventning om høy vekst

• Per i dag: 50 avtaler og ca. 1.000 sluttbrukere i 
kontormarkedet – flere på vei

• Fokuserer på arbeidsplasser/kontorfellesskap med 
15+ ansatte

• Smakstilsetningene differensierer oss fra 
konkurrentene og er en viktig driver i selskapets 
inntjeningsmodell  

• Fleksible prismodeller: Leasing, utleie, eller salg av 
dispensere

Fokus på kontormarkedet
Marked



Treningssentre

Treningssenter er en bransje der Waterwell har suksess og har mange kunder. Det siste 

tilskuddet er Oslo Crossfit, som er ett av de mest profilerte treningssentre i Norge, og har pr i 

dag ca. 800 medlemmer. Eieren har flere sentere i Oslo området, og det er pågående prosesser 

med å tegne avtaler for flere sentere under deres paraply. I tillegg til enkeltstående 

treningssentre jobbes det med flere kjeder for å få til nordiske og landsdekkende avtaler.

Idrettslag

Waterwell har etter sommeren 2020 levert 800 flasker og en dispenser til Konnerud IF. Salget 

og leveringen har vært en suksess, og tilbakemeldinger fra ledelse, foreldre og brukere av 

produktet har vært meget gode. Waterwell har sammen med Konnerud IF jobbet frem en 

løsning som nå kan rulles ut til andre idrettslag, noe som kan gi en vesentlig inntekt både for 

Waterwell og de klubbene som blir med.

Treningssentre og idrettsklubber
Marked



Noen utvalgte kunder..
Marked



Pågående salgsprosesser av større volum
Marked

I 2018 gjennomførte Waterwell et pilotprosjekt med CircleK på 28 bensinstasjoner i Sverige. 

Tilbakemeldingen fra CircleK, og fra kundeundersøkelsene de gjennomførte, var gode. CircleK i Oslo 

valgte å beholde en dispenser på hovedkontoret etter gjennomført pilot. CircleK har nå gjenopptatt 

kontakten og vi er i dialog med Beverage Manager internasjonalt med tanke på å plassere dispensere 

på bensinstasjoner i Irland. 

Mustad Eiendom har kjøpt en dispenser til kantinen i deres hovedbygg i Oslo. Det er intensjon om 

videre utrulling på 18 lokasjoner i Norge. I tillegg er Mustad Eiendom interessert i å tilby Waterwell 

som et konsept i deres nye prosjekt som er etablering av Lilleakerbyen. Hensikten er å videreutvikle 

området med ny bymessig bebyggelse med butikker og service på gateplan, kontor, ca. 2000 nye 

boliger, torg, møteplasser, turvei og park. 

Feelgood treningssenter har fått levert en maskin på sitt treningssenter i Kongsberg. Feelgood har 

intensjon om å ha en Waterwell-dispenser på samtlige 53 treningssentre.

Waterwell har tett dialog med Toyota. De har bestilt tre maskiner til sin lokasjon i Drammen, og 

intensjonen er å plassere ut dispensere på samtlige lokasjoner i Norge. Dispenseren og flaske blir 

skreddersydd med farge og logo som matcher Toyota.



Water Your Way: Pilotavtale Q2-18 
Marked - Retail

• Pilotavtale med Circle K Sverige, april 2018 til mars 2019

• 28 dispensere var utplassert på stasjoner i Sverige

• Pågående diskusjoner om neste steg hos CK 

• Kundeundersøkelse viser høy brukertilfredshet

• 79% liker ideen om gjenbruksflasken godt

• 66% liker konseptet godt

• 54% mener konseptet har høy positiv påvirkning på 
Circle K sitt brand



Tredjeparts kontrakter

Partnere har vist stor interesse til og gå inn på 
tredjepartsalg. Det er pågående forhandling om 
avtale for distribusjon og salg i Sverige. Tredjeparts 
partnere vil være en stor bidragsyter på volum og 
inntekt på BiB-er og flasker. Det forhandles om en 
avtale som vil genere 100-150 dispensere årlig i 
partnerens opparbeidede kundeportefølje på ca
3.000 kunder. Det forhandles også om tilsvarende 
løsninger i Norge på distrikter som ikke håndteres i 
dag.

Waterwell ligger i tillegg i forhandlinger med en 
stor internasjonal aktør innen for retail-markedet. Vi 
har gjennomført pilotavtale med aktøren, som nå 
har tatt initiativ til drøftinger om videre samarbeid.



PORTFOLIO HOVER STYLE

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, 
there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove.

CHIARA

Investeringsmulighet



Waterwell har et produkt som markedet har respondert godt på, og prognosene 
viser rask vekst. 

Produktet er testet ut i Retail og kontormarkedet med gode referanser fra 
kunder på drift og produkt. Det kan vises til pilotprosjekter med store aktører 
som Studentsamskipnaden i Oslo og i Sørøst-Norge, Circle K i Norge og Sverige, 
Telenor med flere.

Selskapet har gått fra å utvikle og teste konseptet til å komme over i drifts- og 
salgsmodus. Selskapet tar nå det siste skrittet inn i et marked hvor det ikke 
finnes noen konkurrenter som leverer tilsvarende produkt. Responsen har vært 
god, og ordrebøkene fylles opp. Ny kapital gir oss mulighet til å produsere i takt 
med etterspørselen.

Hva skal ny kapital brukes til?
• Produksjon av Waterwell-dispensere i takt med økt etterspørsel
• Styrke bedriftens personalressurser innen områdene salg, servise/montering, og utvikling
• Styrke selskapets posisjon i markedet gjennom målrettet markeds- og salgsvirksomhet
• Ekspandere inn i nye markeder og segmenter

Målsetning å hente opp til 2 MNOK i ny emisjon
Investeringsmulighet



VIL DU VITE MER?

Kontakt daglig leder Bjørn Solheim

Mob: +47 934 34 758 / E-post: bjorn@vitawater.no


