
PRESSMEDDELANDE     Helsingborg den 14 augusti 2019 

Nederman Future Days –  
välkommen till årets viktigaste konferens om ren luft! 

Ren luft håller på att bli en bristvara. Mer än 95 % av världens befolkning andas dagligen dålig 
luft. Men det finns lösningar, inte minst inom industrin som är en av de viktigaste spelarna inför 
framtiden. Det är utgångspunkten när Nederman som en av de ledande aktörerna inom 
industriell luftrening bjuder in till Future Days i Helsingborg den 17 september.  

Hur ser situationen för ren luft ut? Vad gör politiker och beslutsfattare för att påverka 
utvecklingen? Vilka möjligheter ger den pågående digitaliseringen och Industri 4.0? 
Dagens moderator Henrik Mitelman kommer att ställa några experter på området mot väggen för 
att ta reda på detta. Talarlistan är namnkunnig: 

• Robert O´Keefe från Health Effects Institute, Boston som ligger bakom rapporten ”The State of
Global Air and Health” ger en överblick över dagens situation

• Connie Hedegaard, välkänd dansk politiker och f d EU-kommisionär för miljöfrågor kommer att
prata om nästa steg för en hållbar värld och vem som måste göra vad

• Henrik Mitelman, analytiker och krönikör, talar själv med rubriken Globala megatrender
förändrar allt!

• Anders Borg, tidigare svensk finansminister belyser hur digitalisering och globalisering kommer
att transformera vår ekonomi och vår framtid

• Kerstin Lindell, koncernchef för Bona Group, betonar vikten av att hållbar utveckling inte är en
påfrestning utan en integrerad del av ett företags utveckling och tillväxt

– Vi hoppas kunna visa att det trots nuvarande situation pågår ett arbete på många fronter
och att det finns fullt utvecklade lösningar klara för användning i tillverkande industri,
säger Sven Kristensson, VD och koncernchef för Nederman. Under den senaste fem-
årsperioden har vi satsat hårt på att bygga upp en konkurrenskraftig IoT-plattform som
kan serva våra kunder med digitala lösningar. Visionen är att redan år 2025 kunna erbjuda
marknaden Clean Air as a Service.

Dagen kompletteras med inslag från Nederman, och avslutas med en paneldebatt. Konferensen är 
öppen för företagsledare, politiker, policymakers, analytiker och journalister men kommer även 
att besökas av ca 100 personer på ledande poster inom Nedermankoncernen. Konferensen hålls 
på engelska. 

Fullt program och anmälan på www.nedermanfuturedays.com.



För mer information vänligen kontakta 

Sven Kristensson, VD och Koncernchef 
Telefon 042-18 87 00 
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Bengt Lundahl, projektledare 
Telefon 0705-22 43 05 
e-mail: bengt.lundahl@gmail.com

Carita Lundquist, VD-assistent 
Telefon 042-18 87 74 
e-mail: carita.lundquist@nederman.com

Fakta om Nederman 

På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft för att göra industriella miljöer mer 
effektiva, säkra och hållbara. Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata, processoptimering 
och compliance baserat på en innovativ IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. 
Vi har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder världen över av fler än 2300 
hängivna medarbetare, vilket gör oss till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är 
noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com 

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. 
Organisationsnummer 556576-4205 
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