
Det här är Sveriges 33 hetaste teknikföretag 2017
Ett analysverktyg från företaget 1928 Diagnostics som kan bli ett viktigt vapen i kampen för att hindra att infektioner som vi tidigare
har kunnat bota blir dödliga, energieffektiva och metallfria solceller från företaget Epishine, samt kraftfulla, självlärande algoritmer
med genial eliminering av CT-strålning för att skapa en mer precis cancerbehandling från Spectronic Medical. Detta är några av de
svenska innovationerna från vinnarföretagen på årets 33-lista. 

Ett analysverktyg från 1928 Diagnostics som kan bli ett viktigt vapen i kampen för att hindra att infektioner som vi tidigare har
kunnat bota blir dödliga, energieffektiva och metallfria solceller från företaget Epishine, eller kraftfulla, självlärande algoritmer med
genial eliminering av CT-strålning för att skapa en mer precis cancerbehandling från Spectronic Medical. Detta är några av de
svenska innovationerna från företagen på årets 33-lista.

Sent under tisdagskvällen presenterades Sveriges hetaste teknikföretag för 10:e året i rad på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arbetet med att
hitta morgondagens teknikföretag har pågått sedan januari då 33-listans jury gav sig ut på Sverigeturné. Gemensamt för årets alla vinnare är
att de alla har utvecklat en innovativ produkt eller tjänst med stor internationell potential som spås förändra spelreglerna i sin bransch.

– Det är kul att många av de tidigare 33-bolagen har lyckats så bra. Flera vinnare från föregående år har expanderat kraftigt och omsätter i
dag hundratals miljoner kronor. Bolag som exempelvis Yubico, Spotify och Izettle var med på 33-listan tidigt, och har i dag blivit till
internationella framgångssagor, säger Kalle Wiklund, reporter och ansvarig för 33-listan.

Listan har funnits i 10 år och juryn består av redaktionerna på Affärsvärlden och Ny Teknik. 33-listan bygger på över 200 nomineringar av
företag från Malmö i söder till Skellefteå i norr.  

– Sverige är bäst på innovation i Europa. Genom att ge oss ut på 33-listeturnén får vi bättre möjligheter att hitta guldkornen som finns i
landets alla olika regioner. Ett exempel på det är Umeåbolaget och trefaldiga 33-vinnaren Limes Audio, som nyligen blev uppköpta av Google. 

I år dominerar Stockholm med 14 företag på listan, men i övrigt är det stor regional spridning med bland annat 4 företag från Skåne och 4 från
Göteborg. 

För mer information om 33-listan och kontaktuppgifter till vinnarna vänligen kontakta:

Presskontakt, Eric Uggla, 0704-151525, eric.uggla@gmail.com

För mer information om 33-listan och juryns arbete kontakta:

Kalle Wiklund, 072-151 16 52, kalle.wiklund@nyteknik.se

För pressbilder besök news.cision.com/se/33-listan

Om 33-listan                                                                                 

Vilka av dagens teknik-startups har potential att bli morgondagens börsjättar? För att ta reda på det har vi på tidningarna Affärsvärlden och
Ny Teknik skapat den viktigaste listan just nu – "33-listan". Listan har funnits i 10 år och juryn består av redaktionerna på Affärsvärlden och
Ny Teknik. 33-listan bygger på över 200 nomineringar av företag från Malmö i söder till Skellefteå i norr.  Läs mer och på www.33-listan.se

Om Ny Teknik

I Ny Teknik läser du om de senaste nyheterna, produkterna, trenderna och innovationerna. Här kan du läsa om nystartade företag som kan bli
morgondagens Ericsson eller Microsoft. Vi ligger i framkant när det gäller bevakning av expansiva branscher som IT, telekom, energi och
bioteknik samt hur den nya tekniken används inom industrin.

Om Affärsvärlden

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta Affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära
målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden, samt personer i chefsbefattning med intresse av
ekonomi.


