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Här är ﬁnalisterna i
Inission innovation award 2021

Multi4

ChargeNode

Brinja

Den åttonde upplagan av Inission innovation award är på väg mot ett avgörande.
Juryn har utsett tre starka ﬁnalister som ställs mot varandra i ﬁnalen den 28 oktober.
I potten ligger utvecklings- och tillverkningstjänster värt 1 miljon kronor.

Den 28 oktober avgörs Inission
innovation award på Fotografiska i
Stockholm. Finalen avgörs mitt under
Ny Tekniks avslutning av 33-listan,
Sveriges första och äldsta startuplista.
- Våra finalister får chansen att sälja
in sina innovationer, inte bara för de
33 vinnande bolagen, utan också för
journalister, professionella investerare
och spännande gäster som är på plats.
Där pratar vi värdefull publicitet, säger
Inissions Marknadschef Olle Hulteberg.
I finalen tävlar tre finalister om
1 miljon kronor i utvecklings- och
tillverkningstjänster. Finalisterna är
framröstade av en jury som i år består
av Inissions ägare och representanter
från succéföretaget Embracer Group,
Almi, Nordea och Ny Teknik.

www.inission.com

- Innovationerna har värderats på bland
annat uppfinningshöjd, genomförbarhet,
marknadspotential och nyhetsvärde.
Det är också juryn som utser vinnaren
i ett spännande Draknästet-liknande
koncept som framförs på scenen i
en publikvänlig och underhållande
förpackning. Underhållningsvärde
utlovas, säger Olle Hulteberg.
Publiken får också chansen att rösta
fram en favorit när ytterligare 50 000 kr
delas ut i form av Publikens pris.
Årets tre finalister är:
Brinja
Göteborgsbaserade Brinja grundades
2016 av VD Xavier Leon. Tillsammans
med Felix Hultén, Lead Embedded
Software Engineer, och Axel Sjögren
Holtz, CTO, ställer han upp i Inission

innovation award med Brinjas IoTplattform för byggarbetsplatser.
Byggbranschen har längre brottats
med säkerhets-, effektivitets- och
hållbarhetsfrågor på byggarbetsplatser.
Nu har Brinja utvecklat en lösning
som är enkel att installera, använda
och montera ner. Med hjälp av en
anslutningshub, styrenheter och
sensorer kan utrymningsprocessen
effektiviseras och ljus- och
värmekonsumtionen automatiseras.
Dessutom kan sensorerna användas för
att bland annat mäta fukthalt, dammoch ljudnivåer samt kvalitetskontroll
av betong. Det minskar i slutändan
kostnaden och ger en bättre kontroll.
Allt genom en app i telefonen.
Läs mer på www.brinja.se
Fortsättning nästa sida
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ChargeNode
Göteborgsbaserade ChargeNode
grundades 2018 av serieentreprenören
Kristian Sandahl med övertygelsen
om att lösa dagens utmaning med
storskalig elektrifiering. Kristian ställer
upp i Inission innovation award med
ChargeNodes skalbara och driftsäkra
laddsystem för elbilar.
Allt fler elbilar rullar på våra vägar och
redan 2025 bedöms 50% av bilflottan
i Sverige vara elektrifierad. Detta
ställer stora krav på utbyggnad av
laddinfrastruktur men dagens lösningar
har begränsad skalbarhet på grund av
tillgänglig effektmatning i fastigheten.
ChargeNode löser detta med en mjukvarustyrd och centraliserad laddkälla
som dynamiskt fördelar ut laddning till
många p-platser baserat på laddbehov,
avresetid och batterikapacitet. Detta
eliminerar behovet av separat laddare
på varje p-plats samtidigt som det
sänker fastighetens effektbehov och
driftskostnad.
Läs mer på www.chargenode.eu

Multi4
Jönköpingsbaserade Multi4 grundades
2017 och representeras av Miden
Melle-Hannah, specialistläkare inom
urologi och kirurgi. Miden ställer upp i
Inission innovation award med Multi4
robot – en revolutionerande teknik för
cancerdiagnostik och behandling.
Cancer i urinblåsan är till följd av den
höga återfallsfrekvensen en av de dyraste
cancerformerna för samhället. Nu har
Multi4 utvecklat en helt ny teknik
som elektrifierar och automatiserar
borttagning av cancervävnad för både
diagnostik och behandling. Med en
robot transporteras cancervävnaden
automatiskt ut ur instrumentet vilket
resulterar i ett enklare, snabbare och
säkrare ingrepp. Framför allt medför
metoden kraftiga kostnadsbesparingar
då den kräver mycket mindre resurser.
Men de största vinnarna är patienterna
som slipper oro och långa väntetider.
Läs mer på www.multi4.se

Brinja. Fr. v. Felix Hultén, Xavier Leon, Axel Sjögren
Holtz.

ChargeNode. Kristian Sandahl.

Multi4. Miden Melle-Hannah.

För mer information kontakta:
Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
olle.hulteberg@inission.com
0707 20 24 44

Om Inission

Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska
produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering,
volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög
flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter
i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland).
Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

www.inission.com

2 av 2

