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16:45 Registreringen öppnar 

17:10 Välkommen till Aktiekvällen Lars Håkanson, Aktiespararna

17:15 Maxa ditt sparande  Therese Lundstedt, VD för Aktieinvest

17:30 Indentive  VD Lars Thomas Rasmussen

18:00 XSpray VD Per Andersson

18:30 Paus med förtäring

19:00 Inhalation Sciences VD Fredrik Sjövall

19:30 EcoClime Comfort Ceilings VD Lennart Olofsson

20:00 Scandinavian Real Heart VD Azad Najar

20:30 Avslutning

Moderator: Linda Vikström, EFN 
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Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. 

Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att 
Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

Programmet



Kvällen inleds med en intervju med 
Therese Lundstedt som arbetar som vd 
för Aktieinvest. Vilka strategier har en 
vd för att hinna följa sin aktieportfölj? 
Hur hittar man enkla och trygga inves-
teringar med minimal insats av egen 
tid? Vad kommer att hända på börsen i 
höst? Detta och mycket annat kommer 
vi prata med Therese om.

Indentive är ett snabbväxande tech-
bolag som grundades år 2011 och 
är specialiserat på IoT-teknologi, 
cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och 
app-utveckling.

Xspray tillämpar en patentskyddad
teknologiplattform för att skapa en
pipeline av anti-cancerprodukter med
kliniskt relevanta förbättringar eller 
värdehöjande generiska versioner för 
patienter.

Inhalations Sciences utvecklar och
säljer laboratorieinstrument för forskning 
inom inhalation och för mätning av hur 
partiklar i inandningsluft påverkar vår 
hälsa.

Ecoclime är ett svenskt energiföretag för 
inomhuskomfort med världen som mark-
nad. Verksamheten bygger på en paten-
terad teknik för klimatstyrning inomhus. 
Klimatstyrningskonceptet baseras på en 
värmeabsorbent och på en applikation av 
denna absorbent för klimatstyrning inom-
hus. Kunder är bostadsfastigheter, skolor, 
vårdinrättningar, hotell och konferensan-
läggningar.

Scandinavian Real Heart utvecklar en 
hjärtpump med två förmak och två kam-
mare med syfte att bli en permanentlös-
ning i stället för hjärttransplantationer, ett 
så kallat permanent TAH (Total Artificial 
Heart).
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Indentive är ett snabbväxande techbolag som grundades år 
2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, 
IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget, som blev 
utsedda till Digital Gasell förra året, har utvecklat den öppna 
plattformen Connective som ger användaren tillgång till alla 
IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att bekymra sig om 
tekniken. 

Internet of Things (IoT) har fram till nyligen varit för de mest 
teknikintresserade. Nu är tiden inne då IoT kommer att förän-
dra vardagen för vanliga människor. Med det öppna systemet 
Connective kan data från alla IoT-enheter och appar, oavsett 
leverantör, kopplas samman och skapa nya smarta tjänster.  

– Connective skapar oändliga möjligheter. Det kan handla om 
allt ifrån att göra sitt hem smart, säkert och energisnålt till att 
snabbt få larm om ens gamla förälders hälsa försämras, säger 
Lars Thomas Rasmussen, vd på Indentive

Ny affärsmodell på snabbväxande marknad 
Marknaden inom IoT växer snabbt. Inom fem år beräknas 
omsättningen ligga på 17 miljarder EUR bara i Norden. In-
dentive är en pionjär inom IoT med mångårig erfarenhet inom 
området. Med den egenutvecklade plattformen Connective 
kommer IoT att göras tillgängligt för vanliga människor och 
förenkla mångas vardag. 

Fram till nu har data från enskilda IoT-enheter samlats och 
analyserats i separata appar. En för hemlarmet, en annan för en-
ergiåtgång osv. Med Connective kan de samlas på en och samma 
plattform. 

– Med Connective skapar vi en helt ny affärsmodell för IoT efter-
som den kommer att levereras till slutkunden via operatörer. Det 
gör att vi snabbt kan nå ut på en stor marknad och göra vardagen 
enklare och smartare för många användare, säger Lars Thomas 
Rasmussen. 

Samarbete med Microsoft
Nyligen ingick Indentive ett samarbete med Microsoft där 
Connective-plattfomen  byggs på Microsofts molntjänst Azure, 
vilket förkortar plattformens utvecklingstid och säkrar att den 
nya europeiska dataskyddslagen följs. Samarbetet innebär att 
Connective snabbt kan komma ut på den Europeiska marknaden. 

– Microsofts Azure är den enda molntjänst som klarar den 
skalbarhet och säkerhet som vår plattform kräver, säger Lars 
Thomas Rasmussen. 

Intresset har varit stort hos operatörerna och produkten är nu 
redo att levereras under hösten 2017. Under hösten planerar 
Indentive en listning på aktiehandelsplatsen Nasdaq First North. 

ATT NÅ MASSMARKNADEN 
INTERNET OF THINGSDAGS FÖR

www.indentive.se


