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Marine Pro

leverer miljøvennlig skrogvask og ren samvi/ghet
gjennom ny og frem5dsre7et bærekra:ig teknologi.
Dette dokumentet inneholder informasjon som tilhører Marine Pro AS. Dokumentet er ikke ment for bruk og
distribusjon utenfor autoriserte kanaler.

Disclaimer
Important no)ce

Marine Pro
leverer miljøvennlig skrogvask og ren samvittighet
gjennom ny og fremtidsrettet bærekraftig teknologi.

This Presenta<on and its appendices (the "Presenta<on") has been produced by Marine Pro AS (the "Company“),
solely for informa<on purposes in connec<on with a partner search by the Company. This document and the
informa<on contained herein is being made available on a strictly conﬁden<al basis to selected investors only
and may not be disclosed, reproduced or redistributed, directly or indirectly, to any other person or published or
used in whole or in part, for any purpose.
This Presenta<on does not cons<tute an oﬀer to sell or a solicita<on of an oﬀer to buy, or a recommenda<on
regarding, any securi<es of the Company. By aKending a mee<ng where this Presenta<on is made, or by reading
the Presenta<on slides or by otherwise receiving this Presenta<on or the informa<on contained herein, you
agree to be bound by the following terms, condi<ons and limita<ons. Any failure to comply with the restric<ons
set out herein may cons<tute a viola<on of applicable securi<es laws or may result in civil, administra<ve or
criminal liabili<es. For the purposes of this no<ce, "Presenta<on" means and includes this document and its
appendices, any oral presenta<on given in connec<on with this Presenta<on, any ques<on and answer session
during or aNer such oral presenta<on and any wriKen or oral material discussed or distributed during any oral
presenta<on mee<ng.
No representa<on, warranty or undertaking, express or implied, is made by the Company, its aﬃliates or
representa<ves as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness
of the informa<on or the opinions contained herein, for any purpose whatsoever. Neither the Company nor any
of its aﬃliates or representa<ves shall have any responsibility or liability whatsoever (for negligence or
otherwise) for any loss whatsoever and howsoever arising from any use of this Presenta<on or its contents or
otherwise arising in connec<on with this Presenta<on.
This Presenta<on speaks as of the date hereof. All informa<on in this Presenta<on is subject to upda<ng,
revision, veriﬁca<on, correc<on, comple<on, amendment and may change materially and without no<ce. None
of the Company, its aﬃliates or representa<ves undertakes any obliga<on to provide the recipient with access to
any addi<onal informa<on or to update this Presenta<on or any informa<on or to correct any inaccuracies in any
such informa<on. The informa<on contained in this Presenta<on should be considered in the context of the
circumstances prevailing at the <me and has not been, and will not be, updated to reﬂect developments that
may occur aNer the date of this Presenta<on. These materials do not purport to contain a complete descrip<on
of the Company or the market(s) in which the Company operates, nor do they provide an audited valua<on of
the Company. The analyses contained in these materials are not, and do not purport to be, appraisals of the
assets, stock or business of the Company or any other person. Moreover, these materials are incomplete without
reference to, and should be viewed and considered solely in conjunc<on with, the oral brieﬁng provided by an
authorised representa<ve of the Company in rela<on to these materials.
The Company has not authorised any other person to provide any persons with any other informa<on related to
the Company and the Company will not assume any responsibility for any informa<on other persons may
provide.
The contents of this Presenta<on are not to be construed as ﬁnancial, legal, business, investment, tax or other
professional advice. Each recipient should consult with its own ﬁnancial, legal, business, investment and tax
advisers to receive ﬁnancial, legal, business, investment and tax advice. In par<cular, nothing herein shall be
taken as cons<tu<ng the giving of investment advice and these materials are not intended to provide, and must
not be taken as, the exclusive basis of any investment decision or other valua<on and should not be considered
as a recommenda<on by the Company (or any of its aﬃliates) that any recipient enters into any transac<on.
These materials comprise a general summary of certain maKers in connec<on with the Company. These
materials do not purport to contain all of the informa<on that any recipient may require to make a decision with
regards to any transac<on. Any decision as to whether or not to enter into any transac<on should be taken solely
by the relevant recipient. Before entering into such transac<on, each recipient should take steps to ensure that it
fully understands such transac<on and has made an independent assessments of the appropriateness of such
transac<on in the light of its own objec<ves and circumstances, including the possible risks and beneﬁts of
entering into such transac<on.
By accep<ng these materials, each recipient represents and warrants that it is able to receive them without
contraven<on of an unfulﬁlled registra<on requirements or other legal or regulatory restric<ons in the
jurisdic<on in which such recipients resides or conducts business. This Presenta<on is subject to and governed
by Norwegian law, and any dispute arising in respect of this Presenta<on is subject to the exclusive jurisdic<on of
Norwegian courts with Oslo District Court as exclusive legal venue.

Våre løsninger
Marine Pro utvikler løsninger for små og mellomstore båter. For båter under 25 fot :lbyr vi
HullmatECO, en skrogmaBe i miljøvennlig materiale som både skrubber og hindrer begroing mens
båten ligger fortøyd.
For båter opp :l 60 fot har vi Hullwasheco, et «sail-in» skrogvaskeannlegg som løser
begroingsproblema:kken helt uten bruk av miljøgiMer og utslipp.

HullwashECO

Vår visjon

Marine Pro skal levere bærekraNig skrogvask og ren samviWghet.

Vårt skrogvaskeannlegg er en moderne mekanisk løsning for
4erne begroing på din båt. Helt uten å bruke miljøgi;ige
kjemikalier vasker HullwashECO® skroget rent, mens båten
fremdeles ligger i vannet . Vaskingen gjøres uanseB hva som er
gjort av Cdligere behandling.
Skrogvaskeanlegget er basert på norsk-utviklet mekanisk børstevask
som vasker av gammelt bunnstoﬀ og begroing. Vaskevannet
føres Cl land for rensing. Det Clføres ingen virkestoﬀer, og
børstesystemet er sikret mot lekkasje av vaskevann Cl
omkringliggende vann og sedimenter. Løsningen ble Patentsøkt
Q4 2021.
Et globalt marked

Ny fremtidsrettet bærekraftig teknologi
Miljøvennlig skrogvask og bærekraftig teknologi for fritids- og kommersielle båter – i fremtiden uten bruk av miljøfiendtlig bunnstoff.
Marine Pro er en miljøfokusert «2nd mover» i skogvaskesegmentet.
Sverige med Østersjøen som utfordring, var i sin tid «first mover«, men uten bærekraftige og miljøvennlige løsninger for fremtiden.
Skrogvaskesystemet HullwashECO® og skrogmatten HullmatECO vil bidra til rent skrog, mindre marin forurensning, lavere
drivstofforbruk, mindre CO2 og NOx utslipp, samt bedre kvaliteten og opplevelsen av båtlivet og gi et godt havmiljø –
med god samvittighet for alle båtfolk. Clean boat – Happy Environment

Ren samvittighet
Miljøvennlig skrogvask fjerner begroing fra skroget – gir optimal fart og drivstofføkonomi.
Dette bidrar til å overlevere planeten og havmiljøet i bedre tilstand for fremtidige generasjoner.

• Fri%dsbåteiere som medlem av bå2oreninger med servicefasiliteter
• Fri%dsbåteiere som beny8er marinaer som profesjonelle
tjenesteleverandører
• Proﬀmarkedet (oﬀentlige og private)

HullmatECO
Marine Pro AS har utviklet en skrogmaBe for friCdsbåter opp
Cl 25 fot. HullmatECO muliggjør at også mindre friCdsbåter kan
holdes rene gjennom sesongen uten påføring av
bunnstoﬀprodukter.
Kombinasjonen av kokos og naturlig kork for oppdri; veves
sammen Cl en maBe som dekker Cl og “skrubber” skroget
når båten ligger fortøyd. Løsningen ble Patentsøkt Q4 2020.
Bilde nederst viser «verdens første» bærekraftige og miljøvennlige skrogmatte». Oppå ligger en fritidsbåt optimalisert for skrogmatte – med
transformert undervannsskrog.Transformasjonen er basert på «tørr-blåsing» med eggeskall, og påfølgende sprøyting av 300 my to-komponent epoxy.
Epoxy produktet er for denne testen Carboline, Carbomastic 652 + additiv for «glatting av overflate» (tilnærmet porefritt resultat).
Begroingen foregår på undersiden av skrogmatten – et aldrings-, saltvann- og UV bestandig produkt. En folie som fjernes etter endt sesong.

Marine Pro jobber for å nå FN sine bærekra3smål.

U"ordringen
Nega-v påvirkning av livet i havet
Det er et pressende behov for å endre båtvedlikeholdsrutinene og bli mer miljøbevisste.
Bruken av miljøfiendtlige produkter kommer til å
opphøre og erstattes av bærekraftige alternativer.
Bunnstoff består bl.a. av polymerere som mikroplast/
harpiks og har giftige og forurensende virkemidler
(biocider) som også representerer helsefare ved
båtpuss og påføring.
Bunnstoff slik det i dag fremstår, har en negativ
påvirkning på livet i havet, og er dermed ikke et
miljøvennlig eller bærekraftig produkt for båtliv.
Illustrasjon: / Kilde: Miljødirektoratet «Sources of microplastic pollution to
the marine environment» /Mepex

Marin begroing gir også en økt
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bruk av CO2 og NOx.
I følge SSB forårsaker norske
fri:dsbåter utslipp på 300 tonn
CO2 ekvivalenter pr. år.
Løsninger for å gi et gla@ skrog
hele sesongen vil medføre en
betydelig reduksjon av utslipp
samt spare båteier for
kostnader.
En skrogbunn etter noen båtsesonger uten bunnstoff

Tiltak fra norske
myndigheter og EU
Det er kraftig søkelys på mikroplast og miljøet i havet, og handling kreves.
Norge - COWI har i 2017 og 2018 oversendt to rapporter til
Miljødirektoratet, som beskriver utslipp av mikroplast og miljøgifter fra
fritidsbåter og småbåthavner ved kysten, samt fremsetter forslag til tiltak
som kan redusere utslipp.
Forskrift om forurensning fra småbåthavner – under utredning
Miljødirektoratet bes av KLD om å utrede tiltak for å redusere
forurensning av mikroplast og miljøgifter. Etter samtale med KLD så vil MD
i løpet av 2022 komme med høringsutkast til oppdaterte forskrifter. Nytt
regelverk forventes å komme 2023.
EU – Mange års fokus på mikroplast og miljøfarlige stoffer fra vedlikehold
og bruk av fritidsbåter. Sverige er foreløpig best i klassen med
restriksjoner og stimuleringsordninger for å kutte bruken av bunnstoff. Det
jobbes med EU direktiver som begrenser og setter nye standarder for bruk
av bunnstoff. Flere land har nylig redusert virkestoffene i bunnstoff.
USA – Flere stater i USA vurderer å forby biocider i bunnstoff.
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Utfordringen vi ser i Norge og internasjonalt er at det i dag ikke finnes
alternativer til tradisjonell og miljøfarlig bunnstoff. Konsekvenser av dette
er at myndigheter utsetter avgjørelser for nye retningslinjer og evt. forbud.
Med Marine Pro sine produkter vil problemet med marin begroing
elimineres og samtidig gjøre det lettere å forby/begrense miljøskadelig
bunnstoff. Båtfolket ønsker å ta et miljøvalg!

Tidslinje og milepæler

Marine Pro

leverer miljøvennlig skrogvask og ren samvittighet
gjennom ny og fremtidsrettet bærekraftig teknologi.

Marine Pro har søkt patent på skrogma3e (internasjonal) og skrogvaskesystemet (Norsk).

Tall og markedspotensiale
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Fri5dsbå[låten i den vestlige verden er dokumentert i ICOMIArapporten med tall fra 2015 (2017 tallene er ikke vesentlig forskjellige)
og ny rapport er forventet i 2022.
KNBF (Kongelig norsk Båteierforbund) har i sin Båtlivsundersøkelse fra
2018 vist en økning i ﬂåten 5l 948.000 fri5dsbåter i Norge. Det kommer
ny KNBF rapport i 2022, med en sterk indikasjon på en stor økning de
siste 3 årene, spesielt mindre og mellomstore motorbåter.

Tall og markedspotensiale

Basert på Båtlivsundersøkelsen fra KNBF, fordeler
fri)dsbåter seg som følger:
Ø 50% av båtparken bruker per 2018 ikke bunnstoﬀ
Ø 15% av båtparken vil kunne benyGe skrogmaGe pga.
sin størrelse
Ø 25% av båtparken vil kunne benyGe skrogvask i sjøen
Ø 10% av båtparken vil må7e lø:es på land for
rengjøring og vedlikehold

Tallene gir grunnlag for budsje;ering og markedspotensialet
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Budsje8 og 9lførte midler

*Tilskudd er ikke inkludert i tallene. Resultat i 2021 er <lnærmet 0,- inklusiv <lskudd fra oﬀentlig og private ordninger.
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Marine Pro vil vurdere å søke EU støGe gjennom Horisont Europa.

Verdse&else og transaksjon

Marine Pro AS har behov for å hente inntil NOK 12 millioner i en
rettet emisjon. Vi ønsker primært å knytte til oss industrielle
investorer som kan medvirke og bidra til utviklingen av selskapet.
Kapitalen skal i første omgang benyttes til:
• Kostnader for kommersialisering og industrialisering.
• Bemanne opp selskapet for drift.
• Matche egenkapitalbehov i tilskudd på omsøkte
virkemiddelstøtte.
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Bonusavtale: Under gitte forutsetninger, foreligger det bonusavtale til TS, EE og
AN (opprinnelige aksjonærer) for et nominelt maks beløp på 3 MNOK.
Utbetaling skal finne sted umiddelbart etter ferdigstillelse av revidert
årsregnskap for 2026. Bonusavtalen er selvfinansierende.

Teamet
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Marine Pro jobber aktivt med kompetanseressurser og sentre. Teknologimiljøet på Raufoss, Gjøvik
og Kapp, samt Universitetet i Sørøst Norge (USN), Horten, er viktige samarbeidspartnere.

Hvorfor investere i Marine Pro AS
Selskapet

Ø Unik markedsposisjon – Først ute internasjonalt med å utvikle
miljøvennlig skrogvasker og skrogmaLer, få/ingen konkurrenter.

Ø Forventer sterk vekst – Forventer sterk vekst i omsetning de neste
årene.

Ø Unik teknologi – Ideen har ledet Ql ﬂere års FOU og utviklingen av

v Stort og ny> marked – Nasjonalt og internasjonalt marked med
enormt potensiale.

v Endring i kundepreferanser – Marine Pro opplever en økt

eLerspørsel blant marinaer og båZoreninger, samt båZolk som ønsker et
mer miljøvennlig alternaQv.

våre konsepter.

v Push fra beslutningstakere – FriQdsbåter står for ca. 400 tonn

at selskapet kan utvikles i samsvar med utviklingen i markedet, og
fokusere på̊ de lønnsomme segmentene.
Salg, utleie og leasing m/driU.
Grønn DNA – Vår DNA og kultur er bygget på̊ å skape en miljøvennlig
bruk av friQdsbåter.

v

Ø Bred forretningsmodell – Har en bred forretningsmodell som gjør

Ø

Markedet
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årlige utslipp av bunnstoﬀ kun i Norge, og det oppleves et økt fokus fra
poliQkere, bransjeforeninger og kunder i Norge og internasjonalt for å
utvikle en ny standard og regler for bruk av bunnstoﬀ.
Ingen leder enda – Det ﬁnnes ingen direkte konkurrenter Ql
Marine Pro i Norge, og kun få internasjonalt. Med den planlagte
kommersialiseringen har selskapet mulighet Ql å ta en ledende posisjon
i Norge og internasjonalt.

Ønsker du y>erligere informasjon?
Kontakt oss:
Gründer/Partner/Daglig leder: Trond Stenslet – trond@marinepro.no
Partner/investor: Robin Junge – robin@marinepro.no

www.marinepro.no

