
Disruptive Materials från Uppsala klar för 33-listan
Disruptive Materials blev under tisdagskvällen framröstade som det mest innovativa företaget med störst potential att blir
framgångsrikt av en prestigefull publik och panel när 33-listan gjorde sitt turnéstopp i Uppsala. Företaget har hittat ett nytt
material med en unik förmåga att suga upp fukt. Det ser inte mycket ut för världen. Men det vita pulver som Mattias Karls, vd för
Disruptive Materials visade upp på scen ikväll i en glasflaska har närmast fantastiska egenskaper. Det består till 70 procent av
mycket små hålrum med porer mindre än 10 nanometer i diameter. Det har också en enorm förmåga att suga åt sig fukt. 

I kväll var Ny Teknik och Affärsvärldens ”33-listan” på besök i Uppsala för att leta efter unga innovativa företagare som platsar in på den heta
listan. Inför en erfaren jury fick tre företag från Uppsalatrakten 60 sekunder på sig att övertyga. Det är för sjunde året som 33-listan
uppmärksammar unga teknikföretag runt om i Sverige. Uppsala var tredje stoppet på Sverigeturnén och för andra året fick tre företag chansen
att pitcha sina idéer live för juryn där vinnaren direkt slår sig in på 33-listan.

33-listan bygger på nomineringar av företag från hela Sverige och vinnarna utses gemensamt av redaktionerna på Ny Teknik och
Affärsvärlden. Juryn letar efter företag med en unik produkt eller tjänst uppbyggd kring en tydlig innovation med stor internationell potential –
en innovation som har förutsättningar att förändra spelreglerna i sin bransch. För att platsa på listan måste företaget vara baserat i Sverige
och grundat tidigast 2007.

Bland tidigare Uppsalavinnare märks bolag som ÅAC, Q-linea, Biovica, Olink och Applied Nano Surfaces.

Juryn bestod av: Marie Alpman, Ny teknik, Fredrik Bruhn, vd, Bruhnspace och Erika Kjellberg Eriksson, partner, nxt2b. Övriga Uppsalabolag
var ngenic och OssDsign.  

Den slutgiltiga vinnarlistan för 2014 avslöjas 1 april under en stor gala på Münchenbryggeriet i Stockholm.

För intervju med vinnarföretaget Disruptive Materials och VD Mattias Kars ring 070-348 35 20.

För mer information om 33-listan, vänligen besök 33-listan.se

Eric Uggla, presskontakt

eric.uggla@gmail.se

+46 (0) 704 15 15 25

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 sju år och juryn består av redaktionerna på Affärsvärlden och
Ny Teknik. 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. Kontakt susanna.baltscheffsky@nyteknik.se

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. Kontakt jon.asberg@affarsvarlden.se


