
OrganoClick vinner Clean Equity Monaco Award utdelat av Prins
Albert II av Monaco
OrganoClick deltog under onsdag till fredag på den privata investerarkonferensen Clean Equity Monaco 2020 arrangerat av Londonbaserade
investeringsfirman Innovator Capital tillsammans med Monaco Economic Board och medgrundat av H.S.E. Prins Albert II av Monaco. Ett 30-
tal miljöteknikbolag från hela världen hade blivit utvalda och inbjudna att delta på konferensen. På fredagkvällen utnämndes OrganoClick
till vinnare av Excellence in Environmental Technology Commercialisation i tävlan med övriga bolag.     

 

Bland gästerna var representanter från Monacobaserade family offices,privatbanker, venture capitalbolag, Monacos regering och H.S.E. Prins Albert II som
var prisutdelare och ordförande i tävlingsjuryn. OrganoClick uppmärksammades framförallt för sitt arbete med att kommersialisera och leverera förnyelsebara
materiallösningar som kan ersätta plaster i engångsartiklar för konsumenter.

"Vi är väldigt stolta och hedrade att vår gröna kemi och förnyelsebara materialtekniker uppmärksammas på denna internationella scen. Att få ta emot ett
sådant här pris från Prins Albert II betyder väldigt mycket för oss. En konferens på denna nivå skapar många viktiga kontakter inom Monacos finansbranch
och statsledning", säger Mårten Hellberg, VD på OrganoClick.  

För att läsa mer, se Clean Equity Monacos hemsida https://www.cleanequitymonaco.com/ 
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För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com
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Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska
produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen 
OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket
OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från
akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges
mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-
bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt
sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email:
ca@mangold.se.  


