Inbjudan till Investerarkväll
Måndagen den 8 april 2019 kl 17.30 på Scandic
Rubinen i Göteborg
Göteborg Corporate Finance har nöjet att bjuda in Dig och gärna en vän till
3 intressanta bolagspresentationer. Under kvällen får ni träffa H&D Wireless, Empir Group
och Minesto.

Schema under kvällen
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00 -

Lättare förtäring (Wraps)
H&D Wireless
Empir Group
Minesto
Clean Motion
Mingel med förfriskningar

Företrädesemission
Företrädesemission
Bolagspresentation
Företrädesemission

Praktisk information
När:
Var:
Hur:

Måndagen den 8 april 2019 kl 17:30 – 20:30. Vi bjuder på lättare förtäring
mellan 17:30-18:00 samt mingel med dryck efter presentationerna
Scandic Rubinen, Kungsportsavenyen 24, 400 14 Göteborg
Anmälan genom mail: info@gcf.se, antalet platser är begränsat

Information om medverkande bolag
H&D Wireless
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och
Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless
grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar
över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar
fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin
egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless har under 2018
fått flertalet orders på pilotprojekt med Scania och Keolis som ska förbättra flödeseffektiviteten i
respektive verksamhet. H&D Wireless presenterade i februari sitt första förvärv, MVV Holding med
en omsättning på 35 MSEK 2018. MVV är en nischad leverantör med fokus på globala kunder, i första
hand verksamma inom fordonsindustrin. Bland MVVs kunder kan nämnas Volvo AB, Volvo Car
Corporation AB, Parker Hannifin AB, Borg Warner AB och Nevs AB.
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Empir Group
Empir Group är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver
verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group
tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade
applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Gruppen har haft en kraftig
tillväxt, främst genom de förvärv som har gjorts under de senaste tre åren och vilka har gett gruppen
en avsevärd större leveransorganisation och kompetensbredd, enheter inom drift och förvaltning
samt egenutvecklade produkter. Empir har på bara tre år gått från 35 MSEK till 264 MSEK i
omsättning.
Minesto
Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el ur havet. Med patenterad teknik
exploateras tidvatten- och oceanströmmar med låga strömningshastigheter. Teknologin, som går
under benämningen Deep Green, kan installeras i områden där inga andra kända teknologier kan
operera kostnadseffektivt. Elektricitet från havsströmmar är förnybar och samtidigt långt mer
förutsägbar och pålitlig än sol- och vindkraft. På sikt beräknas Minestos energikostnad kunna bli lägre
än landbaserad vindkraft. Bolaget står inför ett spännande 2019 efter att ha fått ett tekniskt
genombrott under 2018. Under hösten sjösatte bolaget för första gång ett kraftverk i kommersiell
skala, en betydande milstolpe för bolaget. Dessutom säkrade bolaget sin första kund när det ingick
avtal om två installationer på Färöarna.
Clean Motion
Clean Motion är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elektriska trehjulingar. Bolagets vision är
att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att
använda. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för
att möta 2000-talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt och har en hög
effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och
energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö. Zbee har en innovativ kompositdesign vilket
gör den mer energi- och resurseffektiv än andra fordon i liknande storlek. Clean Motion har ett
samarbete med Bzzt som bedriver taxiverksamhet i centrala Stockholm med Zbeen.

Varmt välkomna!
Göteborg Corporate Finance
Carl-Magnus Kindal
Filip Bergfelt
Elin Olsson
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Pontus Hägerström
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