
	  

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 framtidstänkande teknologi. Huvudägare: 
Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Weland Stål www.welandstal.se  
Wood & Hill Investment www.woodhillinvestment.com 

	  

 
Pressmeddelande                       Göteborg 2014-05-12 
Att: Nyhetschefen 

 
First North-aktuella Heliospectra nominerat till 
prestigefull utmärkelse – Greentech Innovation Award  
 
Heliospectra AB, som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning 
och växthusodling, har nominerats som ett av tolv företag i världen till Greentech Innovation 
Award 2014.  Greentech Innovation Award är en av branschens mest prestigefulla utmärkelser för 
företag verksamma inom växthus- och trädgårdsodling. Utmärkelserna delas ut vid Greentech-
mässan i Amsterdam den 10 juni. 
Heliospectra planerar också för en börsnotering på Nasdaq OMX First North den 18 juni 2014 och 
en garanterad nyemission på 22,65 Mkr.  

 
– I vår bransch, som blir allt viktigare för 
att effektivisera framtida global 
livsmedelsproduktion, är nomineringen 
en stor framgång, säger Staffan Hillberg, 
vd för Heliospectra, som nu också 
genomför en garanterad nyemission på 
22,65 Mkr och planerar för notering på 
OMX First North den 18 juni. 
 
Heliospectras affärsidé är att utveckla och 
sälja effektiva belysningssystem som ger 
kontroll över växternas tillväxt och 
kvalitet. Heliospectra grundades 2006 och 
är idag ett av de världsledande bolagen 
när det gäller att optimera odling i växthusmiljö. 
– Vi står nu inför en mycket spännande tid i vår utveckling där vi i 
dagarna också lanserar vår första volymprodukt för professionell 
växthusodling. Det är en produkt som har unika egenskaper jämfört 
med de produkter och system som finns på marknaden idag. Vi har 
mycket stora förhoppningar och intresset för och efterfrågan på 
produkten har visat sig vara mycket stor, säger Staffan Hillberg. 
 
 
För ytterligare information 
Staffan Hillberg, vd Heliospectra tfn +46 708 36 59 44, staffan@heliospectra.com  
Lars Sjögrell, presskontakt Heliospectra tfn +46 702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se 
För prospekt och information inför nyemission, notering etc. www.heliospectra.com 
 
 
	  


