
Heliospectra AB utser Peter Nyberg som ny Head of Technology
and Development
Heliospectra utökar ledningsgruppen för att tillhandahålla innovativa och
resultatdrivna belysningslösningar till odlare världen över.
(GOTHENBURG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 9 augusti 2017 -

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent
belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, är glada att tillkännage
utnämningen av Peter Nyberg som Head of Technology and Development med start den 15e
augusti 2017.
Nyberg för med sig mer än 15 års erfarenhet inom systemutveckling. Han har en civilingenjörsexamen i Computer Science från Chalmers
tekniska högskola och har styrt utvecklingslag i flera industrisegment, inklusive telekom-, bil- och apputveckling på den internationella
marknaden.

"Heliospectra har skapat resultatdrivna lösningar som är innovativa och robusta. Jag känner mig privilegierad att ansluta mig till ett så
mångsidigt och tekniskt drivet team som Heliospectra, säger Peter Nyberg. "Jag ser fram emot att driva den tekniska utvecklingen framåt och
samtidigt bygga ett agilt team och organisation som är beredda att handskas med en industri under snabb förändring, så som LED-
marknaden."

I sin nya roll kommer Nyberg att införa agila processer samt bygga ut arkitekturen och verktygen för Heliospectras kontrollsystem, såväl som
att utöka den nuvarande produktportföljen. Detta inkluderar den fortsatta utvecklingen av bolagets nyligen tillkännagivna kontrollsystem
CORTEX, som skapats för att förenkla driften och  förbättra grödors kvalitet samt avkastning för odlare och forskare.

"Vi välkomnar Peter till Heliospectra. Med en LED-marknad för odling under snabb förändring måste vi hålla takten och fortsätta tänja på
gränserna. Implementeringen av en agil process för att utveckla både hårdvara och mjukvara baserat på efterfrågan på marknaden, kommer
att vara avgörande för att vi ska behålla vår position som marknadens ledande leverantör av LED-belysningslösningar, säger Ali Ahmadian,
VD för Heliospectra. "Med Peters kunskap och kompetens inom system- och teknikutveckling, kan jag inte tänka på någon som är bättre
anpassad till att driva vår teknik- och utvecklingsavdelning framåt. Peter är en stark ledare. Jag ser fram emot den inriktning vi tar och de
framsteg vår utvecklingsstrategi och produktportfölj kommer att göra."

För mer information:
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Om Heliospectra

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och
kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella
producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera
grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter
skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner
dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, Swedish
Industrial Fund och Midroc New Technology. För mer information, se https://www.heliospectra.com.

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
påtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter
att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9e augusti 2017 kl.14.30 CEST.


