CleanEquity® Monaco 2018 - Inscrição e Colaboradores
A CleanEquity® Monaco, fundada por Sua Alteza Sereníssima Príncipe Albert II de Mônaco e Mungo
Park, Presidente da Innovator Capital, continuarão a sua missão de capacitação e aceleração das
melhores e mais importantes empresas da categoria de inovação de tecnologia sustentável e
eficiência de recursos do mundo.
CLIQUE AQUI PARA SE CADASTRAR
Com base no sucesso de seu 10º Aniversário março próximo, a unidade CleanEquity® da Innovator
Capital proverá 600 empresas para o evento de 2018. As 30 melhores serão selecionadas para se
apresentarem diante de importantes investidores corporativos e familiares financeiros, estratégicos,
soberanos, representantes industriais estabelecidos, colaboradores do governo, consumidores finais
e mídia de comércio internacional. Estas empresas devem atender a padrões elevados de
capacidade de gestão e integridade, diferenciação tecnológica exclusivas e protegidas por
propriedade intelectual e significativo potencial de geração de receita global.
A conferência apenas mediante convite, proporciona um ambiente íntimo e colegiado para
inventores e empresários compartilharem suas histórias com delegados, tomadores de decisão
importantes querendo ajudá-los a atingir suas metas comerciais e estratégicas. A equipe de reunião
individual da CleanEquity trabalha incansavelmente para facilitar as apresentações e reuniões, antes,
durante e após a conferência.
Andrew Jack, Sócio e Co-Presidente do grupo da indústria de Clima e Energia Limpa da Covington &
Burling, comentou:
"A cada ano, a CleanEquity® Monaco reúne um grupo de empresários, investidores e assessores
personalizados que são apaixonados por implementar e comercializar tecnologias de ponta em todo
o mundo. O cenário especial da conferência e os participantes voltados para soluções são altamente
favoráveis às negociações sólidas na área de tecnologia limpa e à liderança de ideias.
Nós, da Covington, estamos orgulhosos em apoiar e ajudar os dois aspectos da CleanEquity®. Agora,
em nosso nono ano de patrocínio, empenhamos todo o ano na participação de um grupo dedicado
dos nossos melhores consultores jurídicos de tecnologia, políticas e transacionais para pesquisar e
assessorar os investidores e as empresas apresentadoras da CleanEquity®. E este ano estamos
ansiosos para iniciar a ͞Covington CleanEquity Conversations͟, quando os participantes da
conferência irão se dividir em grupos para discussões com a curadoria da Chatham House sobre
questões críticas que enfrentam a implantação e a comercialização da tecnologia limpa.
"Em um mundo que é cada vez mais complexo e fortemente regulamentado, a Covington & Burling
construiu uma poderosa capacidade por toda a empresa, a fim de ajudar os nossos clientes a
navegarem pela interseção entre direito e política, uma capacidade que é alinhada perfeitamente
com o desenvolvimento dinâmico do setor de tecnologia limpa e o foco de eventos como a
CleanEquity Monaco. Os conhecimentos transacionais e de tecnologia da empresa juntamente com a
nossa capacidade de aconselhar sobre desafios jurídicos, políticos e comerciais mais difíceis produz
resultados consistentes para as empresas de nossos clientes."
O Professor Tom Stephenson, FREng, Pró-Vice-Chanceler - Pesquisa e Inovação da Cranfield, disse:
" A Cranfield está entusiasmada em participar da CleanEquity® Monaco 2018. Valorizamos
altamente as conexões a serem feitas na CleanEquity® Monaco, pois este evento formidável reúne a

comunidade de financiamento com grandes empresas de tecnologia sustentável. 2018 será um ano
de desenvolvimentos acelerados em atividades de spin-outs e tecnológicas de start-up na Cranfield e
esperamos estabelecer contatos na CleanEquity® Monaco 2018, a quem podemos ajudar – e aqueles
que podem nos ajudar."

Para mais informações sobre como participar da CleanEquity® Monaco de 2018, utilize as
informações de contato abaixo ou visite o website da conferência: www.cleanequitymonaco.com.
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