
 

 

Inbjudan techkväll 20/11 
Välkommen till GCF:s techkväll måndagen den 20 november 2017, kom förbi på ett glas vin 

och tilltugg! 
Göteborg Corporate Finance har nöjet att bjuda in Dig och gärna en vän till tre intressanta 

bolagspresentationer. Under detta tillfälle får ni träffa VD:n för CybAero AB, H&D Wireless AB och MSC 

Group AB. 

 

 

 
CybAero erbjuder kompletta fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade VTOL RPAS (Vertical Take-Off and Landing Remotely 
Piloted Aircraft System) samt tillhörande tjänster till kunder på kommersiella, civila och militära marknader världen över. 
Bolagets högkvalitativa system är enkla att använda och underhålla och kan verka i extremt svåra miljöer, från djungel till 
öken. www.cybaero.se 

 

 
H&D Wireless utvecklar och säljer moduler, lösningar och tjänster som möjliggör uppkoppling, positionering och 
övervakning av utrustning, verktyg, inventarier och människor. Tekniken gör det möjligt att analysera, automatisera och 
effektivisera flöden och processer inom en rad områden. Verksamheten baseras på de egenutvecklade molnbaserade 
mjukvaruplattformarna ”Griffin IoT Cloud Ser-vice” samt ”Griffin Enterprise Positioning System” (GEPS). Bolaget arbetar 
mot kunder såsom exempelvis Scania, Volvo, ABB och Cramo. www.hd-wireless.se 
 

 
MSC Group är sedan 1998 en publik IT-koncern som, med kontor över hela Sverige, idag sysselsätter drygt 150 personer. 
MSC Group arbetar inom ett flertal olika branscher från såväl e-hälsa till byggindustri. Koncernen verkar inom områden från 
mobilitet och telematik till produkt- och artikelinformation samt databasinformationshantering med snabba sökmotorer. 
MSC Groups tillväxtstrategi som primärt sker genom förvärv ligger fast det kommande året. De senaste åren har MSC 
konsoliderat deras organisation och taktar nu ca 250 MSEK per år i omsättning på tolv månaders rullande period, från ca 35 
MSEK 2015. www.msc.se  

 

När: Måndagen den 20 november 2017 kl 17:00 - 20:00. Vi bjuder på tilltugg samt vin/öl mellan 17-18, 

sedan följer bolagspresentationer mellan 18-20 med efterföljande mingel 

Var: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyen 24, 400 14 Göteborg 

Hur: Anmälan genom mail: info@gcf.se, antalet platser är begränsat 

 

Varmt välkomna! 

Göteborg Corporate Finance 

http://www.cybaero.se/
http://www.hd-wireless.se/
http://www.msc.se/

