Investerarträff hos Herslow & Partners - Malmö 23 mars

Anmälan till: inbjudan@herslowpartners.se
Investerarträffen ger dig möjlighet att tidigt ta del av
intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Agenda
17.30 – 17.45 Kaffe/smörgås
17.45 – 17.50 Välkommen
17.50 – 18.20 Compare-IT
18.20 – 18.50 Plejd
18.50 – 19.00 Bensträckare
19.00 – 19.30 AcuCort
19.30 – 20.00 MobiPlus

Compare-IT utvecklar lösningar för smarta hem och
belysningsstyrning med fokus på enkelhet och kundnytta.
Bolagets vision är att alla hus skall vara smarta. Exempel på
kunder är villatillverkare som Myresjöhus och LB-Hus och i
ökande utsträckning lägenhetsprojekt. Compare-IT genomför
under mars/april en spridningsemission inför planerad notering
på AktieTorget.

Presenteras av VD Kerstin Lindqvist-Toms
och CTO Martin Strandqvist
www.compare-it.se

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar
produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation.
Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i
framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för
Internet of Things. Bolaget genomför under mars/april en
företrädesemission som syftar till att etablera bolaget som en av
de ledande aktörerna i landet inom smart belysning.

Presenteras av VD Babak Esfahani
www.plejd.se

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en
snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd
variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart
produkt i en ny, innovativ och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta allergiska reaktioner,
för krupp för barn och kemoterapiinducerat illamående och
kräkningar. Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då
företaget enbart behöver repetera en tidigare framgångsrik
bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i
Europa. Bolaget genomför en nyemission i samband med
notering på AktieTorget.

Presenteras av VD Mats Lindfors
www.acucort.com

MobiPlus Affärsidé är att erbjuda företag plattformar för
kommunikation via sms, e-post, hemsida, e-handel, sociala
medier, seo, adwords, digitala skärmar och fasta reklamytor
samt ta hand om all teknik bakom det hela vilket även inkluderar
hosting, webbutveckling, apputveckling samt service och
montering. Bolaget ska leverera ett helhetskoncept med hög
servicegrad och de senaste tekniska lösningarna där det kan
skapa en bättre bild av företagens kunder vilket leder till stora
besparingar i deras marknadsföringskostnader. MobiPlus
genomför en nyemission inför notering på AktieTorget.

Presenteras av VD Fredrik Alsgren
www.mobiplus.se

Välkommen på Investerarträff den 23 mars 2017
Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2
Tid: 17.30 - ca 20.00

