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Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till privat‐ och företagskunder. Implementa Hebe AB utvecklar även
innovativa produkter för laboratorier. Produkterna riktar sig främst till kunder inom BioTek och LifeScience områdena. Bolagets vision
är egna produkter inom förnyelsebar energiområdet samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten
nära ESS och MAX IV i den expansiva Lundaregionen.

Implementa Hebe AB, Org nr 556581‐9272, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND,
www.implementa.se, info@implementa.se Tel: 0732‐064500 Fax: 046‐12 37 60.
Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Margareta Kriz.

Implementa Hebe AB listas på Nordic MTF
Nordic Growth Market (NGM) har beslutat att lista Implementa Hebe AB (publ) (Implementa) B‐aktie på
Nordic MTF. Första handelsdag blir den 16 december 2015. Implementa kommer att handlas under
kortnamnet IMHE MTF B.
Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till privat‐ och företagskunder. Visionen är att
förutom att erbjuda reguljära energiprodukter, som t ex solcellspaneler, i en framtid även kunna utvidga
sortimentet med egna innovativa produkter inom förnyelsebar energiområdet.
”Årets försäljningsframgångar av solenergiprodukter har inneburit en kraftig ökning av nettoomsättningen
och jag är mycket glad att Implementa kommer att listas på Nordic MTF. Listningen väntas öka
marknadskännedomen om Implementa, även på internationell nivå, samt ge dess aktieägare möjligheten till fri
aktiehandel”, säger Margareta Krook, VD för Implementa.
Mer information om Implementa och dess verksamhet finns i det informationsmemorandum som bolagets
styrelse upprättat i samband med listningen. Memorandumet kan laddas ner från bolagets hemsida
www.implementa.se samt NGMs hemsida www.ngm.se
Kort om Nordic MTF
Nordic MTF är NGMs marknadsplats för handel i små och medelstora entreprenörsdrivna bolag i Norden.
Nordic MTF är till för unga tillväxtbolag som vill låta sin aktie handlas i en publik, elektronisk miljö.
Aktieägare och övriga aktörer på aktiemarknaden kan om så önskas kostnadsfritt prenumerera på bolagets
pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom NGMs nyhetstjänst NG News www.ngnews.se
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