CleanEquity® Mônaco 2016 – Inscrições abertas
A Innovator Capital anuncia a CleanEquity Mônaco – 3 e 4 de março
A nona conferência anual da CleanEquity Mônaco, fundada por Sua Alteza Sereníssima Príncipe
Alberto II de Mônaco e Mungo Park, Presidente da Innovator Capital, continuará sua missão de
capacitar e acelerar empresas de tecnologias limpas relevantes para o mundo, avançadas e as
melhores do gênero.
CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER
Ao longo dos últimos 8 anos, a unidade CleanEquity da Innovator Capital avaliou mais de 5.000
empresas em 11 setores e mais de 70 subsetores. A iniciativa escolherá 600 empresas para o evento
de 2016, das quais as 30 melhores serão selecionadas para apresentarem na conferência. Estas
empresas devem atingir altos padrões de habilidade e integridade de gestão, diferenciação
tecnológica única protegida por propriedade intelectual e alto potencial de receita global.
A conferência, exclusiva para convidados, oferece um ambiente acolhedor e acadêmico para que
inventores e empreendedores compartilhem suas histórias com delegados - tomadores de decisõeschave que buscam apoiá-los no alcance de seus objetivos comerciais e estratégicos. A equipe de
encontros individuais da CleanEquity trabalha incansavelmente na facilitação de apresentações e
encontros antes, durante e depois da conferência.
Uma das sessões-chave de 2016 dará um olhar mais aprofundado para desenvolvimentos e
oportunidades tecnológicas nas estações de tratamento de águas residuais do futuro.
A CleanEquity Mônaco colabora com inúmeros parceiros reconhecidos internacionalmente para
garantir que todas a sessões plenárias e oficinas sejam fascinantes, instigantes e esclarecedoras.
Estes parceiros incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aster Capital
ARUP
BP
Cisco
Conduit Ventures
E.ON
Earth Capital Partners
GE Ventures

•
•
•
•
•
•
•
•

Qualcomm
Rockport Capital Partners
The Climate Group
Toyota Motor Corporation
University of Auckland
University of Cambridge
University of Oxford
Vodafone

Temos o prazer de anunciar nosso relacionamento contínuo com a firma de advocacia internacional
Covington & Burling LLP.
Andrew Jack, sócio e co-presidente do grupo de clima e energias limpas da Covington & Burling,
comentou:
"A CleanEquity Mônaco tem uma reputação estabelecida como um dos eventos líderes globais no
calendário de tecnologias limpas, reunindo empreendedores, investidores e industrialistas
apaixonados pela implantação e comercialização de tecnologias de ponta de todo o mundo. Agora,
em nosso sétimo ano de patrocínio, temos o orgulho, a cada ano, de apoiar e ajudar a CleanEquity e

muitas de suas impressionantes empresas que se apresentam através da participação, durante todo o
ano, em um grupo dedicado de nossos advogados especialistas sênior de tecnologia, políticas e
transações de nossos escritórios na Europa, Ásia e nos Estados Unidos.
Em um mundo cada vez mais complexo e altamente regulado, a Covington & Burling construiu uma
capacidade poderosa em toda a firma para ajudar nossos clientes a se conduzirem no cruzamento
entre lei e política, capacidade esta que se alinha perfeitamente ao desenvolvimento dinâmico de um
setor global de tecnologias limpas e com o foco de eventos como a CleanEquity Mônaco. A
especialidade transacional e tecnológica da firma, junto à nossa habilidade em oferecer orientação
para os desafios comerciais, legais e políticos mais difíceis, produz resultados consistentes para os
negócios de nossos clientes".
A CleanEquity tem também o prazer de anunciar o apoio contínuo de sua parceria-chave de mídia PR
Newswire, a especialista em mídia global e comunicação.
Para manter-se atualizado com as últimas notícias da conferência, siga-nos no twitter: @CleanEquity
Algumas notícias recentes de empresas da CleanEquity
REstore NV/SA encerrou sua rodada de investimentos de US$ 7.5 milhões……
LUXeXceL garantiu € 7.5 milhões em rodada de financiamento série B de impressão 3D óptica…..
Alegenol Biofuels venceu o Prêmio Desafio Presidencial de Química Verde……
Liquid Light assinou um contrato de desenvolvimento conjunto com The Coca-Cola Company...
Gaelectric and Tesla apresentarão armazenamento de baterias na Irlanda……
Para mais informações sobre a participação na CleanEquity Mônaco 2016, use os dados de contato
abaixo ou visite o site da conferência: www.cleanequitymonaco.com.
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