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Detta meddelande skickas till offshorevästs medlemmar och intressenter. Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Framtiden i fokus under årskonferens

I en inspirerande miljö på Säröhus träffades OffshoreVäst till sin tredje årskonferens. Under
konferensen diskuterades såväl enskilda företags konkreta behov av hjälp för att utveckla en
teknisk lösning, nya gemensamma modeller i affärssituationer till hur vi rustar oss för framtiden
genom strategiskt samarbete. Läs om konferensen

Inbjudan: Regelverk of lättviktsfartyg i
vintertrafik
Det svenska nätverket för
lättviktskonstruktioner till sjöss, S-LÄSS,
inbjuder tillsammans med OffshoreVäst till
ett spännande höstmöte där vi bl.a.
presenterar en vitbok för Lättviktsfartyg i
vintertrafik. Alla intresserade är hjärtligt
välkomna. Läs mer

CorPower presenterade sina genombrott
under EWTEC 2015 i Nantes
Jørgen Hals Todalshaug presenterade
genombrottsresultat för vågsektorn. Steg 2
tester bekräftar 5x energi/ton jämfört med
föregående state-of-the-art teknologi. Läs
mer

http://www.bwz.se/sp/b.aspx?vi=22&vid=34016&ucrc=440BF590
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SeaTwirl invigde sin nya flytande
vindkraftsprototyp
Rejäl blåst inramade SeaTwirls
prototypinvigning utanför Lysekil. SeaTwirl
har visionen att kunna leverera en av de
mest kostnadseffektiva
vindkraftsturbinerna. Läs mer

Minesto siktar på en börsintroduktion

Ocean Harvesting Technologies prisas

Miljöteknikbolaget Minesto vill listas på First
North. 95 nya miljoner är garanterade och
planen är att handeln öppnar i november. –
Börsnotering är något vi pratat om internt i
två och ett halvt år, säger vd Anders
Jansson. Läs mer

OffshoreVäst-medlemmen Ocean
Harvesting Technologies har tilldelats det
nyinstiftade priset Propeller Prize som
rederiet Stena Line står bakom. Läs mer

OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla svensk industri inom offshoresegmentet. Genom
samarbete vill OffshoreVäst bidra till nya innovationer, efterfrågad och spetsig forskning, samordning
av testbäddar, demoanläggningar m.m.
OffshoreVäst ägs av ett konsortium av engagerade företag, universitet, institut och myndigheter vilka
bidrar med ekonomiska och andra insatser. Vinnova och Västra Götalandsregionen bidrar med
delfinansiering.
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