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Överlappningar
i mätbolaget
Hexagon har i samband med
förvärven av Vero Software
och Mintec identifierat överlappande teknologier och tillgångar som medför ett nedskrivningsbehov, vilket tillsammans med transaktionskostnader kommer att
påverka Hexagons resultat för
det tredje kvartalet 2014 med
kostnader om –17,8 miljoner
euro, uppger Direkt.

1

dollar till 1 224 dollar per uns
sjönk guldpriset. Guldet går
mot den tredje raka veckan
med prisnedgångar och handlas runt de lägsta nivåerna på
åtta månader, skriver TT.

Sävsjö Trähus
i blåsväder
Midway meddelar att i samband med försäljningen av
Sävsjö Trähus har misstanke
om oegentligheter uppstått i
Sävsjö. Utredning pågår och
vd för Sävsjö Trähus har lämnat sin befattning med omedelbar verkan. Försäljningen
av bolaget har avbrutits och
den bolagsstämma som skulle
hållits den 26 september är
inställd, skriver Direkt.

Skypegrundaren Niklas Zennström ser innovativ miljöteknik och ett klimatvänligt näringsliv som ett måste inom en snar framtid. FOTO: YVONNE ÅSELL

Zennström på jakt efter
gröna entreprenörer
Förmågan att lösa klimatproblemet ligger hos startupbolagen,
menar Skypegrundaren Niklas
Zennström. Nu är han på jakt
efter nästa svenska miljöhopp.

Klimatförändring är ett av de
största hoten i dag, och näringslivet har en viktig roll att spela för
att lösa problemet, menar itinvesteraren Niklas Zennström.
För fjärde året i rad genomför
han tävlingen Green Mentorship
Award för att stötta svenska
miljöentreprenörer.
– Jag tror att det är just startupbolag som kommer att ta fram de
nya produkter och tjänster vi behöver för att använda mindre av
jordens resurser. Vi vill skynda på
processen genom att stötta svenska entreprenörer på miljöområdet, säger Niklas Zennström.
Det vinnande bolaget får ta
emot en investering på en miljon
kronor från innovationsmyndigheten Vinnova samt delta i ett ettårigt mentorskapsprogram med
Skypegrundaren själv. Ytterligare
tre bolag kommer att delta i ett
rådgivningsprogram.
Vilken typ av bolag letar ni efter?
– Unga bolag med en färdigutvecklad teknik men som fortfarande kämpar med att få ut sin
produkt på marknaden. Två viktiga faktorer är potential för skalbarhet och ett starkt team, samma kvaliteter jag letar efter då jag
gör investeringar via mitt investeringsbolag Atomico.

Skypegrundaren beklagar att
utvecklingen mot ett klimatvänligt näringsliv går så pass långsamt hos världens industribolag.
– Många av världens företagsledare gör mycket för att skynda
på utvecklingen, andra gör mindre. Särskilt inom tillverkningsindustrin finns det ett kortsiktigt
tänkande, där man med hjälp av
lobbyarbete kämpar emot kraven
på utsläppsminskningar med
hänvisning till att de skadar konkurrenskraften, säger han.

Ett exempel på en entreprenör
som tänker nytt är Göran Folkesson, vd för svenska Clean Motion
och förra årets vinnare i Green
Mentorship Award.
Clean Motion tillverkar det
trehjuliga elfordonet Zbee, byggt
i kompositmaterial och med
plats för två passagerare utöver
föraren. Målet vid tillverkningen
har varit att skapa ett fordon med
minimal miljöpåverkan, och
marknaden är inte kalla Sverige
utan Asiens trafiktäta jättestäder.

”

Utöver den i Sverige har Clean
Motion en tillverkningsanläggning i Indonesien och är på väg
att öppna en i Indien. Tanken är
att montera fordonen nära slutkunden, berättar Göran Folkesson. Än så länge har 100 stycken
Zbee:s sett dagens ljus, och målet
just nu är att skala upp produktionen.
Precis som för många andra
miljöföretag har dock finansieringen varit en utmaning för
Clean Motion.

Två viktiga faktorer är potential för skalbarhet och ett
starkt team.
Niklas Zennström

Niklas Zennström tror dock
att hållbarhet är en investering
för framtiden.
– I slutändan är det konsumenter som köper saker, och de kommer ställa krav på hållbar tillverkning. Jag tror också att vi kommer
se nya skatter och lagar som begränsar utsläpp och resursanvändning, har man då inte investerat i nya produktionsmetoder
kommer man halka efter.

– Att skapa och marknadsföra
en ny typ av produkt medför
höga utvecklingskostnader. Att
hitta de rätta investerarna har
varit svårt, inte minst i Sverige,
där tillgången på riskkapital
inom miljösektorn är extremt
dålig, säger Göran Folkesson.
Niklas Zennström har själv investerat i Clean Motion, samt i några
av de tidigare bolag han varit
mentor åt. It-investeraren har
dock bidragit med mer än
finansiering.
– Vi har haft många intressanta diskussioner. Som grundare av
Skype och andra bolag har Niklas
en förståelse för hur man lanserar nya och disruptiva idéer på en
traditionell marknad, säger
Göran Folkesson.
Den 30:e september är det sista tillfället för entreprenörer att
anmäla sig till Green Mentorship
Award.
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Mentorhjälp i ett år
Green Mentorship Award startades av stiftelsen Zennström
Philanthropies 2010 för att stötta
entreprenörer inom miljöteknik.
Vinnaren får finansiering med en
miljon kronor från den svenska
innovationsmyndigheten Vin-

nova samt tillgång till Niklas
Zennström som mentor under
ett år.
Tidigare vinnare är Clean
Motion, vattenreningsföretaget
Orbital Systems och Rehact, som
utvecklar tekniker för klimatsmarta ventilationssystem. SVD

