
Västra Hamnen Corporate Finance inleder bevakning av
Heliospectra AB
GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 4 juli 2019 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB:
HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB om
att erhålla tjänsten Marknadsfokus, vari ingår så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en
oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett
finansiellt scenario som utgör underlag för en bedömning om motiverat börsvärde för bolaget.

I sin inledande analys skriver Västra Hamnen Corporate Finance AB bland annat:

"Företaget har gynnats av den cannabislegalisering som sveper över hela världen. Heliospectra upplever en stark efterfrågan från
licensierade cannabisodlare, inte minst i Kanada där företaget i april etablerade ett dotterbolag. På längre sikt ser vi dock
betydligt större marknadspotential bland matproducenter. Till och med en liten ökning av företagets marknadsandel inom
växthusmarknaden för livsmedelsproduktion skulle kunna ge betydande intäkter inom 5 till 10 år.

I vårt ekonomiska scenario har vi modellerat en väsentlig accelerering av intäkterna från och med 2020 och förväntar oss att se
ökade vinster under senare hälften av 2021.” 

Den fullständiga analysen finns tillgänglig på Västra Hamnens hemsida.
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Heliospectra AB  (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik,
ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell
växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons
och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006
och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och
producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet,
skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök
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 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.

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4:e juli 2019 kl.14.45 CET. 


