Banken har härmed glädjen att bjuda
in dig till Bolagsdagen

12/3
Bolagsdagen ger dig möjlighet att träffa företrädare för 26 företag.
Du väljer själv vilka bolag du vill lyssna på. Schemat för dagen är:
10.00 Erik Penser Bank inleder och
hälsar välkommen

13.30 Bulten, Formpipe, Enzymatica
14.00 Avanza, Neurovive, Sensys

10.20 Mekonomen
14.30 - 15.00 Kaffepaus
11.00 Haldex, Aino, C.A.G.
15.00 Swedbank
11.30 Lagercrantz, Duroc, Climeon
15.30 Nanologica, Arc Aroma, Irisity
12.00 - 12.30 Lunch
12.30 Invisio, Optifreeze, Gunnebo

16.00 Scanidos, Westpay, Chromogenics

13.00 Redsense, Klaria Pharma, Volati

16.30 Erik Penser Bank avslutar

Bolagsdagen hålls på Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Om du vill delta ber vi dig att meddela oss senast den 9 mars.
Maila ditt svar till bolagsdag@penser.se och ange eventuella matallergier samt vilka bolag du vill lyssna på. Inbjudan gäller för dig och
en vän.
Varmt välkommen!

Apelbergsgatan 27, Box ,   Stockholm, Tel -  

Mekonomen
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Mekonomen är en bilhandelskedja, som erbjuder ett brett utbud av reservdelar och
tillbehör. Försäljning sker via bolagets fysiska butiker samt via E-handeln. Bolaget riktar
sig till med både företagskunder och privata aktörer som kunder.

Haldex
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Haldex utvecklar och tillverkar fordonstekniska lösningar som bromssystem, cylindrar,
lufttorkare och lyftaxelkontroller. Reservdelarna används för personbilar, släpvagnar
och tyngre fordon. Försäljning och produktion finns på global nivå, främst inom Europa,
Nordamerika och Asien.

Aino Health

Aino Health är är verksamma inom diverse hälsoarbete och arbetar inom hela
värdekedjan som berör företagshälsa och tillhörande arbetsmiljö. Aino Health
erbjuder företagshälsodata via sina program. För närvarande drivs verksamhet i
Norden och Tyskland.

C.A.G. Group
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C.A.G. Group är en managementkoncern ned inriktning mot IT-branschen, främst inom
områdena systemutveckling, drift, förvaltning och utbildning. Kunderna är verksamma
inom flertalet branscher, från banksektorn, hälsa, vård och omsorg, till försvar.

Lagercrantz Group
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Lagercrantz Group är en teknikkoncern med störst inriktning mot produkter inom
inbyggnadselektronik, elektroniska förbindningssystem, tillhörande tjänster och
support inom nätverksaccess, samt företagsförvärv. Verksamheten finns inom Europa,
Asien och Nordamerika.

Duroc
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Duroc förvaltar och utvecklar industri- och handelsbolag med ett flertal dotterbolag
med inriktning mot affärsområdena fiber, industrihandel, samt underhållstjänster.
Verksamheten fokuserar på handel med verktygsmaskiner, service och finansiering av
större verkstadsindustrier.

Climeon
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Climeon är ett teknikbolag som är specialiserade inom utvecklingen av värmekraftslösningar som producerar förnybar elektricitet. Tekniken bygger på att tillvarata
spillvärme och lågtempererad geotermisk värme, där kunderna huvudsakligen återfinns
bland industriella - och maritima aktörer.

Invisio Communications
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Invisio Communications är ett teknikbolag som är specialiserat inom röstkommunikation,
främst avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning för användning med
tvåvägsradio. Kunderna återfinns inom militär och specialstyrkor, polis och insatsstyrkor
räddningstjänst och säkerhetsbranschen.

OptiFreeze
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OptiFreeze är verksamma inom livsmedelsindustrin och har utvecklat en patenterad teknik som gör att smaker i livsmedel säkerställs i nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Förutom smak är visionen att höja hållbarheten och på sikt minska
den negativa miljöpåverkan i transporten.

Gunnebo
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Gunnebo är specialiserade inom säkerhetslösningar som används inom kommersiell
säkerhet samt som specialprodukter i diverse industriella sammanhang. Bolaget erbjuder
exempelvis kontanthantering, entrésäkerhet, kassaskåp och värdetransportslösningar.

Redsense Medical
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Redsense Medical är specialiserade inom utvecklingen av blodläckagealarm. Bolagets
produkt fungerar som en sensor baserad på fiberteknik som snabbare skall upptäcka
blodförlust, samt larma och rapportera till en larmenhet.

Klaria Pharma
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Klaria Pharma Holding är ett läkemedelsbolag med inriktning påatt utveckla och kommersialisera lösningar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Tekniken
utgår ifrån bolagets drug-delivery plattform, där produkten består av alginatbaserad
polymerfilm.

Volati
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Volati är en industrikoncern som fokuserar på förvärv av bolag med god marknadsposition,
arbetade affärsmodeller samt starka kassaflöden. Investeringarna drivs med målet att vara
en långsiktig ägare och att arbeta nära styrelsen för att driva igenom strategiska åtgärder.

Bulten
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Bulten är ett industribolag med specialisering inom tillverkning och leverans av
fästelement som används inom fordonsindustrin. Kunderna återfinns huvudsakligen
inom den globala fordonsindustrin. Bulten grundades ursprungligen 1873.

FormPipe Software
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FormPipe Software är ett IT-bolag som är specialiserat inom utveckling av programvaror
inom Enterprise Content Management. Bolagets lösningar används för att strukturera
information i företag, myndigheter och organisationer.

Enzymatica

Enzymatica är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter
mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna baseras på barriärteknologi, som
inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan
förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden.

Avanza Bank
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Avanza Bank bedriver bankverksamhet. Tjänsterna inkluderar bl.a. sparande i aktier,
fonder, sparkonton samt diverse pensionserbjudanden. Kunderna består av både privata
aktörer samt företagskunder, med störst närvaro inom den nordiska marknaden.
Tjänsterna nås huvudsakligen digitalt.

NeuroVive Pharmaceutical
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NeuroVive Pharmaceutical är verksamt inom medicinteknik med specialisering inom
forskning och utveckling av mitokondriell medicin, vilket innefattar utveckling av
läkemedel till patienter där kroppens mitokondrier, cellernas energiförsörjare, inte
fungerar.

Sensys Gatso

Sensys Gatso Group utvecklar och marknadsför system inom trafiksäkerhet. Systemen
används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Bolagets kunder återfinns runtom
den nordiska marknaden.
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Swedbank
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Swedbank bedriver bankverksamhet och erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella
tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansiering, med störst verksamhet inom Norden
och Baltikum. Banken har både privatkunder men även en stor andel företagskunder.

Nanologica

Nanologica är verksamt inom nanoteknikfrämst inom sektorerna Drug Delivery och
Kromatografi, vilket innefattar utveckling av läkemedelsadministration samt av teknik
som används för separation och rening av produkter
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Arc Aroma

Arc Aroma är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar clean-tech produkter som används för att
effektivisera produktionen av biogas och rent vatten. Tekniken baseras på den patenterade
CEPT-plattformen som styrs via elektroporation (Pulserande Elektriska Fält).
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Irisity

Irisity erbjuder säkerhetsprodukter inom kamerabevakning kopplade till certifierade
larmcentraler. Bevakningen bygger på egenutvecklade intelligent kamerabevakning
med videoanalysalgoritmer. Bolaget erbjuder produkter och tjänster för skol-, bygg- och
industribolag främst i Norden, Baltikum och Europa.
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ScandiDos
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ScandiDos är verksamma inom medicinteknik och erbjuder produkter och system för
kvalitetssäkring av avancerad strålterapi mot cancer. Systemen uppmäter med hög
noggrannhet och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Westpay
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Westpay levererar transaktions- och betalningslösningar som används inom butik, hotell
och restaurang. Bland bolagets erbjudanden återfinns kortterminaler, utrustning till
kassasystem, kontanthanteringslösningar, självbetjäningskiosker och övriga relaterade
produkter.

Chromogenics
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Chromogenics är verksamt inom glastillverkning. Bolaget utvecklar dynamiska glas vars
teknik reglerar ljus och värmeinsläpp i kommersiella fastigheter. Tekniken baseras på
elektrokroma glas som minskar energiförbrukningen och höjer inomhuskomforten. .

Källa till bolagsbeskrivningarna ovan: Di.se

