Banken har härmed glädjen att bjuda in
Dig till Bolagsdagen

7/3
Bolagsdagen ger Dig möjlighet att träffa företrädare för 16 företag.
Du väljer själv vilka fem av nedanstående bolag Du vill lyssna på
under eftermiddagen. Efter presentationerna serveras middag.
Schemat för eftermiddagen är:
13.00 - 13.45 Dometic Group / Eastnine
14.00 - 14.45 Bilia / Polygiene / Sedana Medical
15.00 - 15.45 Iconovo / LightLab / ScandiDos
16.00 - 16.45 BE Group / Cell Impact / Elos Medtech / Smart Eye
17.00 - 17.45 Advenica / Aino Health / Botnia Exploration / Urb-It
Bolagsdagen hålls på Erik Penser Bank onsdagen den 7 mars 2018,
från kl 13.00, på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Antalet platser är
begränsat. Om Du vill delta ber vi Dig därför att meddela oss så
snart som möjligt, dock senast den 5 mars. Maila Ditt svar till
bolagsdag@penser.se och ange vilka bolag Du vill lyssna på. Inbjudan gäller för Dig och en vän.
Varmt välkommen!

Apelbergsgatan 27, Box ,   Stockholm, Tel -  

Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för
affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer
än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för
organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar.

Aino Health är en leverantör av tjänster inom företagshälsovård. Bolagets affärsidé är att
öka hälsomedvetande och reducera sjukfrånvaro i företag och organisationer genom ett
komplett system av IT-baserade verktyg och tjänster.

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål, armering och
aluminium. Kunderna är främst verksamma inom bygg- och verkstadsindustrin. År
2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med
Sverige och Finland som största marknader.

Bilia är en återförsäljare av person- och transportbilar verksam i Sverige och Norge. I
bolagets verksamhet ingår försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar,
finansiering, verkstadstjänster samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning. I Sverige
är bolaget auktoriserad återförsäljare av Volvo, Renault, Ford, Hyundai, Dacia, Mini,
BMW Lexus och Toyota. Bolaget driver även Netbil, en auktionssajt för begagnade
bilar.

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig
brytning. Botnias huvudprioritet är guld, men även andra ädel- och basmetaller finns
i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige.

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och
produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och
patenterat en unik metod för höghastighetsformning som gör det möjligt att tillverka
flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och
energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Dometic utvecklar och tillverkar produkter för människor utanför hemmet, oavsett
om man befinner sig i en husvagn, husbil, lastbil eller båt. Bolagets fokus ligger på
kylning och uppvärmning, med produkter som luftkonditioneringssystem, spisar,
varmvattenberedare, ugnar och portabla kylboxar.

Eastnine AB är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 232 miljoner
euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med
målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av
attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska huvudstäderna.

Elos Medtech är en utvecklings- och produktionspartner för medicintekniska
produkter och komponenter i världen, t ex dentala och ortopediska implantat och
instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och
USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och
industridesignföretaget Zenit Design. Företaget utvecklar inhalatorer som kan
användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade
produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika. Bolaget
avser att genomföra en IPO och notera sig på Nasdaq First North under våren 2018.

LightLab är ett utvecklingsföretag som utvecklar miljövänlig ljusteknologi, där ljus kan
framställas utan användning av kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen. Företaget
har byggt upp en patentportfölj för sin teknologi inom området fältemission för
allmänbelysning. EEE Light® är Lightlabs egen teknologi inom det nu prioriterade
segmentet för UV-rening av vatten, luft, livsmedel och ytor.

Bolaget Polygiene bygger varumärket Polygiene® kring funktionen luktkontroll och
Polygiene STAY FRESH®-lösningar för konsumenter. Polygiene bygger sitt varumärke
genom att arbeta med hela värdekedjan från utveckling och tillverkning hos
underleverantörer till marknadsföring och distribution och aktiv kundsupport.

Scandidos utvecklar medicinteknisk utrustning för kvalitetssäkring av strålbehandling
av cancer. Företagets produkter säljs på en internationell marknad och bolaget
har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har
ScandiDos produkter inlagda i sina säljsystem.

Sedana Medical utvecklar, marknadsför och säljer medicintekniska produkter och
läkemedelsutveckling för framtida projekt kring AnaConDa. Anaconda-tekniken ger säker
och enkel administrering av flyktiga anestesimedel till invasivt ventilerade patienter.
Företagets produktsortiment består av AnaConDa och AnaConDa-S med tillbehör.

Smart Eye utvecklar och marknadsför system som kan mäta och beräkna vart en person
tittar, s k eyetracking. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och
Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade
eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied
Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i personbilar.

Urb-it tillhandahåller snabba, precisa, miljövänliga och personliga leveranser. Med
Urb-it kan konsumenter shoppa online och i butik och sedan få varan personligt
överlämnad till vald plats och tidpunkt inom en timme. Urb-it finns idag i Stockholm,
London och Paris och Bolaget är noterat på Nasdaq First North.

