CleanEquity® Monaco 2019 - Apresentando empresas e novas colaborações
CleanEquity®, o fórum de inovação da tecnologia sustentável, cofundado por Sua Alteza Sereníssima
Príncipe Alberto II de Mônaco e Mungo Park, presidente da Innovator Capital, foi inaugurado no dia
13 de março.
O oitavo Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, abriu a conferência discutindo os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e o papel crucial que a inovação deve
desempenhar.
Com sede em Londres, a equipe especialista em investimento bancário da CleanEquity®, da Innovator
Capital (“ICL”), avaliou mais de 600 tecnologias para este 12º aniversário; e aqui estão as empresas
que foram selecionadas para apresentação:
Aerobotics
Arborea
BayoTech
BBOXX
BLIXT
Breathe Sciences
Dearman
Deregallera
Econic Technologies
Edenworks
eggXYt
Green Harvest One
iCARE
ICE5 (Stealth Technology of Eagle Capital)
Intelligent Power Generation
Novihum Technologies
P2 Science
PERA Complexity

Skymining
Sun Mobility
SunCulture
Superdielectrics
Taronis Technologies
TieBam
Valori Transnational
Waste2Tricity
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A ICL anuncia duas novas colaborações para 2019, APCO Worldwide e Reliance Industries Ltd.
Brad Staples, CEO, APCO Worldwide:
“Pequenas empresas inovadoras formam o alicerce da economia moderna e muitas das empresas em
Mônaco estão na vanguarda da revolução da sustentabilidade. A abertura dos mercados globais
significa que o acesso ao investimento, habilidades e oportunidades é sem precedentes. No entanto,
há ventos contrários no horizonte, com uma enorme mudança geopolítica em andamento. Navegar
nesta paisagem complexa de mudança exige agilidade e experiência. A APCO comemora seu 35º

aniversário em 2019 e estamos orgulhosos de nossa parceria com a CleanEquity para ajudar a garantir
que a geração mais recente de pioneiros prospere pelos próximos 35 anos e além”.
Dr. Ajit Sapre, Presidente do Grupo, Reliance Industries Ltd, comentou:
“A Reliance tem o prazer de fazer parte do CleanEquity Monaco 2019. Estamos orgulhosos de
patrocinar esta plataforma prestigiosa que incentiva empresários e inovadores de todo o mundo a
mostrar as melhores tecnologias sustentáveis emergentes. A Reliance está liderando os esforços em
sustentabilidade por meio de sua P&D revolucionária, usando a tecnologia da plataforma Algae.
Desenvolvemos um processo de liquefação hidrotérmica catalítica (RCAT-HTL), uma tecnologia
derivada da iniciativa de algas para petróleo, que converte qualquer biomassa e resíduos orgânicos
em energia renovável densa. Este petróleo bruto renovável pode ser processado na infraestrutura de
refino existente para produzir combustíveis de transporte, incluindo o Combustível de Aviação
Sustentável. A Reliance criou fluxos de biologia e engenharia multidisciplinares para criar fontes
seguras e sustentáveis de biocombustíveis, bioquímicos e produtos nutricionais, como alimentos e
rações”.
Para obter mais informações sobre o CleanEquity® 2019, use os detalhes de contato abaixo ou visite
o site da conferência: www.cleanequitymonaco.com
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