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2 av 7 är Malmöbolag när Handelskammaren
anordnar Green Connections i Kalifornien
Tillväxtverket har utsett sju miljö-startups som får representera Sverige och Finland i
Kalifornien vid Green Connections Conference för innovativa miljö-företag. Två av de
utvalda bolagen är från Malmö: Enjay och Orbital.
Kalifornien är känt för att vara ett av världens starkast drivande geografiska områden vad gäller
miljöutveckling. De inbjudna företagen kommer att delta i paneldiskussioner, genomföra personliga
möten och hålla presentationer – allt för att lägga grunden till framtida miljösamarbeten.
Konferensen är en plattform för speciellt utvalda svenska startups att möta amerikanska företagare,
partners, kunder, investerare, beslutsfattare och experter, med fokus på att förbättra miljön.
Jan-Erik Bengtsson på Tillväxt Malmö är inte förvånad över att Malmöbolag valts ut:
- Här finns jättemånga innovativa mindre bolag med miljöfokus. Alla är överens om att det finns
behjärtansvärda utmaningar i miljöfrågan men utmaningen är att kunna visa på affärsnyttan. Just
Enjay och Orbital har båda hittat behov och problem som de har lösningar på – och de har också
kunnat visa tydligt för alla att det blir business också, säger Jan-Erik Bengtsson.
Ett av Malmöbolagen är Enjay som tagit fram en lösning för att återvinna energi i frånluften från
restaurangventilation till värme i fastigheter. Nyligen utsågs bolaget till ett av europas 30 mest
lovande miljöstartups av EU organisationen Climate-KIC.
Nils Lekeberg och Jesper Wirén från Enjay ser fram emot konferensen:
- Spontant känner vi oss smickrade, glada och utvalda, så det känns härligt, säger Jesper
Wirén. Sedan är det också en gigantisk nytta för oss. Kalifornien är ju en varm marknad och
Lepido är främst framtagen för en kall marknad. Men faktum är att vi även kan producera AC, så vi
får en fantastisk chans att göra en marknadsundersökning på helt rätt målgrupp, säger Jesper.
Enjay har även blivit utvalda att ha femton minuter på plats för att pitcha sin produkt Lepido.
- Vi är väldigt taggade och ser fram emot att pitcha för en Internationell publik, säger Nils
Lekeberg.

För mer information, kontakta Enjay-teamet:
Jesper Wirén: 0732-66 33 32 / jesper.wiren@enjay.se
Nils Lekeberg: 0733-66 33 41 / nils.lekeberg@enjay.se
Läs mer på www.enjay.se

