
Presentationer på Aktieportföljen Live den 10 mars 
 

Stockholm den 8 mars, 2021 

 
Ett antal av Eminova Partners AB:s kunder kommer att presentera sig på 
Aktieportföljen Live den 10 mars.  
 

Kl. 10:30 – 10:55 presenteras CirChem.  

CirChem är ett växande svenskt miljöteknikbolag som drivs av att göra skillnad för 
framtida generationer. Med hjälp av cirkulär kemi görs både industrin och klimatet till 
vinnare. 

Kl. 11:30 – 11:55 presenteras Duearity.  

Duearity utvecklar en unik behandlingsmetod mot tinnitus. Syftet med systemet och 
produkten är att avsevärt lindra symptom och underlätta vardagen för dem som lider 
eller besväras av tinnitus. 

Kl. 12:30 – 12:55 presenteras AegirBio.  

AegirBio är ett joint-venture bolag mellan LifeAssays och Abreos Biosciences som är 
noterat på Nasdaq First North. AegirBio är ett diagnostikföretag som via sin unika 
patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera 
doseringen av biologiska läkemedel.  

Kl. 17:30 – 17:55 presenteras Yaytrade. 

Yaytrades marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-
handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till 
ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion.  

Kl. 13:00 – 13:25 presenteras Learning to Sleep.  

Learning to Sleep vill hjälpa människor till ett bättre liv med mer livskvalitet genom 
sömnbehandling. Bolagets behandling är baserad på metoder och tekniker inom 
KBT. I en klinisk studie har behandlingen visat sig ha mycket goda resultat där hela 
94% upplevde att de fått bättre sömn efter avslutad behandling. 

Kl. 13:30 – 13:55 presenteras Plexian.  

Plexian är ett FinTech bolag som har utvecklat en transaktionsbaserad 
lojalitetsplattform. Den data som transaktionerna genererar används för att ge 
kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och 
ökar kundlojaliteten. 

Kl. 14:00 – 14:25 presenteras Euroafrica Digital Ventures.  



Euroafrica är ett tech-bolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett 

decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat 

kundanpassade SaaS lösningar för effektivare marknadsföringskampanjer. Bolaget 

driver även Tanzanias största digitala köp-sälj sajt. 

Kl. 16:00 – 16:25 presenteras Goobit.  

Goobit grundades 2012 och det är Bolagets bedömning att det idag är det äldsta och 
största blockkedjebaserade bolaget i Norden. Bolaget erbjuder växling av svenska 
kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether samt växling av bitcoin till 
svenska kronor och euro.  

Kl. 17:30 – 17:55 presenteras Svenska Aerogel.  

Svenska Aerogel tillverkar en unik produkt Quartzene® - Next Generation Aerogel. 
Quartzene används för att förbättra material på olika sätt - och t o m ge helt nya 
egenskaper. Svenska Aerogel bidrar till att industrier kan utveckla nya produkter med 
egenskaper som formar framtiden till att vara mer hållbar.   

 
Aktieportföljen Live är ett samarbete mellan Facebookgrupperna ”Aktier – 
Småbolagsjakten” och ”Aktieportføljen”. Tillsammans bildar de Nordens största 
digitala plattform och anslagstavla med över 140 000 medlemmar för dagligt utbyte 
av diskussioner och tips inom aktier och investeringar. 

Se eventet på Facebook, YouTube eller hos Börskollen. 

Facebook 

Aktieportföljen Live 

Aktier – Småbolagsjakten 

Aktieporteføljen 

YouTube 

Finwire 

Börskollen 

 

För ytterligare information kontakta:   

David Ahlroth, VD Eminova Partners AB, tel: 070-980 88 98, e-post: 
david.ahlroth@eminova.se 

 

 

https://www.facebook.com/Aktieportf%C3%B6ljen-Live-100136605255562
https://www.facebook.com/groups/smabolagsjakten
https://www.facebook.com/groups/aktieportefoljen
https://www.youtube.com/channel/UCgy6MQhxwqZ6AvydPcpxdcA
mailto:david.ahlroth@eminova.se


Om Eminova Partners AB 

Eminova Partners AB är en nordisk Corporate Finance boutique som är en av de 
ledande företagsfinansieringsrådgivarna för små och medelstora företag. Bolaget 
grundades 2018 av Johan Strömqvist, Mikael Boberg, Peter Sävehamn och David 
Ahlroth. Teamet består av rådgivare med lång erfarenhet av 
kapitalmarknadstransaktioner inom segmenten Equity Capital Markets (ECM), 
Mergers & Acquisitions (M&A) och Debt Capital Markets (DCM) i såväl Sverige som 
utomlands.  

 

 

 

 


