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Heliospectra AB (publ) – ett av 20 exempel på
hållbar innovation på Ekocentrum i Göteborg
– planerar för nyemission och introduktion på First North den 18 juni
Heliospectra AB (publ), som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning
och växthusodling, finns representerat på Ekocentrums permanenta utställning där man lyfter fram
20 viktiga exempel på hållbara innovationer.
Heliospectra planerar för en nyemission på upp till 22,6 miljoner kronor samt för en introduktion på
Nasdaq OMX First North som är planerad till den 18 juni 2014.
– Det är förstås roligt att vi finns med här, som ett utmärkt exempel
på hållbara innovationer. Vi är fortfarande ett relativt okänt bolag i
Sverige men planerar nu en offensiv nationell och internationell
satsning, säger Staffan Hillberg, vd för Heliospectra, som planerar
för en börsintroduktion på Nasdaq OMX First North i juni 2014
och en nyemission på 22,6 miljoner kronor.
Heliospectra, som grundades 2006, inriktar sig på att utveckla
odlingsbelysning. Det är idag viktigt att kunna producera livsmedel
snabbt, optimalt och effektivt. I detta har växthusodling en central
roll då växthusen skapar en optimal odlingsmiljö som möjliggör
odling året runt i de flesta delar av världen.
Det unika är att Heliospectra kombinerar sensorer som känner av
hur plantorna mår och hur de använder ljuset med avancerad
programvara som kontrollerar styrbara armaturer – ett komplett biofeedbacksystem som är skyddat via patent
och flertalet patentansökningar.
På utställningen ”Hållbara innovationer för det goda livet”, som är Sveriges största miljöutställning i sitt slag,
finns Heliospectra med som ett av 20 utvalda företag.
– Här visar vi upp innovationer som faktiskt gör världen lite bättre utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala
aspekter, säger, Helen Sylvan, marknadsansvarig på Ekocentrum i Göteborg.
Övriga företag på utställningen är: Again, AgroPaper, Beat Food for Progress, Biomimitisk bottenfärg,
Cewatech, DACA pallen, Daralabs, Evisto, Imnus Emergency Housing, Jeanette Schäring, LeMat, Luxbright
AB, Minesto, Piezoelectric fibre, Refind, Swecure, Swedish Algae Factory, TXG Transportation AB, UbiGo.
Utställningen ”Hållbara innovationer för det goda livet” på Ekocentrum i Göteborg pågår till 31 mars 2015.
För ytterligare information
Staffan Hillberg, vd tfn +46 31 40 67 10, +46 708 36 59 44, staffan@heliospectra.com
Lars Sjögrell, pressansvarig Heliospectra tfn +46 702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se
www.heliospectra.com
Heliospectra grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling.
Heliospectras produkter baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen tillsammans med ett unikt sätt att
tillgodogöra modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella
marknaden. Företaget har samlat in över 4,48 miljoner dollar i riskkapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska
stipendier. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin framtidtänkande teknologi.
Huvudägare: Weland Stål www.welandstal.se, Midroc www.midroc.se, Industrifonden www.industrifonden.se.	
  
	
  

