CleanEquity Mônaco 2014 – Anunciando Empresas, Sessões Plenárias e Palestrantes
A CleanEquity Mônaco, que acontece nos dias 27 e 28 de março, apresenta o fórum global
proeminente onde empresas emergentes de cleantech e eficiência de recursos de diversas
nacionalidades encontram investidores financeiros especialistas, empreendimentos e
contratantes corporativos, formadores de políticas, usuários finais e a mídia.
A Innovator Capital, a anfitriã do evento, orgulha-se em anunciar uma nova colaboração com
o The Climate Group, uma organização sem fins lucrativos que trabalha internacionalmente
com negócios e governos promovendo tecnologias limpas e políticas com o intuito de
expandir os mercados dessas tecnologias e reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
No dia 25 de março, o Climate Group estará sediando o seu 10º aniversário em uma Festa de
Gala no Hôtel de Paris em Mônaco. Diversos apoiadores irão participar do evento, com o
patrocínio da Sua Alteza Sereníssima o Príncipe Albert II de Mônaco.
Para dúvidas, contate Stefanie Verdorfer em: sverdorfer@theclimategroup.org.
Os títulos da sessão plenária na CleanEquity Mônaco 2014 são:
• Tecnologia automotiva - Análise de tecnologias comerciais & de trickle down
automobilismo.
• Água - Mostre-me o dinheiro!
• Impressões em 3D & Fabricação digital.
• Como resolver o problema de automação residencial?
Os seguintes palestrantes também participarão:
Jerry Hardcastle - Chefe Global de Comercialização de Máquinas da Nissan. Jerry é a voz
do marketing na engenharia, ajudando a traduzir os diversos requisitos de clientes do mundo
inteiro em especificações técnicas, que melhoram a experiência de condução e o valor da
linha de produtos da Nissan.
Colin le Duc - Parceiro da Generation Investment Management LLP, Colin é o coresponsável pelo crescimento de participação dos fundos de soluções climáticas da
Generation. Anteriormente, foi Chefe de Pesquisa da Sustainable Asset Management
(“SAM”) trabalhando nos Índices de Sustentabilidade da Dow Jones e nos fundos de
investimentos sustentáveis da SAM.
Professor Tom Stephenson - Chefe da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade de
Cranfield. Tom é reconhecido mundialmente como um dos principais peritos acadêmicos na
indústria da água.
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Caso tenha interesse em participar da CleanEquity Mônaco 2014, com a apresentação de sua
empresa, como associado ou para discutir oportunidades de patrocínio/parceria, entre em
contato com:
Stephen Theodossi
Innovator Capital
Tel: +44 20 7297 6840
E-mail: stephen.theodossi@innovator-capital.com

