
Heliospectra ställer ut marknadsledande LED-belysningslösningar
på Marijuana Business Conference
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent
LED-belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, kommer att demonstrera
företagets intelligenta belysningslösningar och nya HelioCORE kontrollsystem i monter # 3607
under MJ BizCon den 15-17 november 2017 i Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada.

Heliospectra kommer tillsammans med Kanada-baserade partnern Montel att vara värd för en exklusiv ”Grower-to-Grower”-
session med The Grove Nevada på torsdagen den 16 november mellan 14:00 och 16:00 PT, i monter # 3607. Deltagarna
kommer att lära sig hur The Grove Nevada har lyckats maximera produktionen och förbättrat sina resultat genom att använda
vertikala odlingssystem och centraliserade LED-belysningsstrategier.

Genom att använda sig av Heliospectras och Montels toppmoderna odlingslösningar fortsätter The Grove Nevada att uppnå
standardiserade, högkvalitativa medicinska cannabisplantor, och samtidigt minska de totala driftskostnaderna.

– Den medicinska cannabisindustrin har nått en punkt där flexibla organisationer behöver växa snabbt, förklarar Ali Ahmadian, VD
för Heliospectra. Varje licensierad producent och odlare vill säkra en premiumprissättning och skapa förhandlingsförmåner på den
snabbt växande cannabismarknaden. Våra intelligenta belysningslösningar gör det möjligt för företag att exakt prognostisera
avkastningar, standardisera produktionscykler och leverera plantor och farmaceutiska produkter av högsta kvalitet. The Grove
Nevada är ett perfekt exempel på de fördelar som toppmodern odlingsteknologi medför.

Heliospectras nya mjukvaruplattform och kontrollsystem HelioCORE säkerställer att växthus- och inomhusgrödor får perfekt ljus
365 dagar om året. HelioCORE erbjuder avancerade kontroller och dynamiska anpassningar av kompletterande ljusintensiteter
och scheman, med realtidssvar på förändringar i lokalt väder och andra ljusbegränsande faktorer.

För mer information om våra LED-belysningslösningar eller HelioCORE, besök Heliospectra och The Grove Nevada i monter #
3607 under torsdagen den 16 november eller läs mer om HelioCORE här.

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR
OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning
och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med
en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den
internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar
genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största
delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension
www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana
uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande
affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår
kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som
kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några
framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.
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