
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 

20 maj 2019  

 

Minesto inleder samarbete med den ledande finansiella 

rådgivaren Pareto för att kapitalisera kommersiell utrullning 
 

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har inlett samarbete med den ledande finansiella 

rådgivaren Pareto Securities för att intensifiera bolagets relationer med institutionella 

investerare. Syftet är att accelerera och kapitalisera den kommersiella utrullningen av 

Minestos unika teknologi för att producera förnybar el ur havet. 

– I takt med att världen ställer om till ren energi vet vi att investerare letar efter nya teknologier 

och satsningar i förnybar energiproduktion. Med utgångspunkt i de framsteg vi gjort under de 

senaste åren vill vi dra nytta av den här utvecklingen för att påskynda och kapitalisera 

kommersialiseringen av vår produkt, säger Martin Edlund, VD för Minesto. 

För att understödja de intensifierade insatserna för att kommersialisera bolagets unika 

havsenergiteknik Deep Green har Minesto inlett samarbete med Pareto Securities. Minesto 

kommer att fortsätta driva processer relaterade till offentliga utvecklingsmedel medan 

Pareto, med ett flertal framgångsrika transaktioner inom förnybar energi under de senaste 

åren, kommer att fokusera på relationer med institutionella investerare. 

Pareto Securities är en fullservice-investmentbank med en ledande position på den nordiska 

kapitalmarknaden och en stark internationell närvaro inom energisektorer. Pareto Securities 

har huvudkontor i Oslo, Norge med över 500 anställda på kontor i tio länder över hela 

världen. Läs mer på www.paretosec.com.  

 

För mer information, vänligen kontakta 

Magnus Matsson 

Kommunikationsansvarig, Minesto AB 

031-774 14 89 

press@minesto.com 

 

Om Minesto 

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera 

det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell 

elproduktion ur havet. 

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina 

kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma 

havs- och tidvattenströmmar.  

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala 

http://www.paretosec.com/


 

 

 

 

 

 

utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella 

lanseringen av Deep Green. 

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. 

Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) 

är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W 

Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 

Läs mer om Minesto på www.minesto.com 

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media. 
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