Konferencja KIC InnoEnergy Business Booster
przyciąga kluczowych graczy europejskiego
sektora energetycznego do Barcelony
Potwierdzono udział wiodących spółek z sektora energetycznego oraz głównych
prelegentów w wydarzeniu, które stanowi wyjątkową platformę prezentującą innowacje
w zakresie przedsiębiorczości i przyszłych trendów związanych ze zrównoważoną energią.
Barcelona, 2 październik 2014 − KIC InnoEnergy, europejska spółka zajmująca się
innowacjami, tworzeniem nowych biznesów i edukacją w obszarze zrównoważonej energii,
potwierdza głównych prelegentów i ostateczny program drugiej edycji wydarzenia
Business Booster, odbywającego się ponownie w Barcelonie w dniach 23-24 października.
Podczas wydarzenia zaprezentowane zostanie ponad 60 start-upów oraz innowacyjnych
MŚP wspieranych przez KIC InnoEnergy. Tym samym powstanie jedyna w swoim rodzaju
platforma, w ramach której branża energetyczna uzyska dostęp do najnowszych technologii
i innowacji. Wiodące spółki energetyczne, w tym EDF, Iberdola, Gas Natural, GDF Suez oraz
Tauron potwierdziły już uczestnictwo swoich przedstawicieli. Oczekuje się, że w wydarzeniu
udział weźmie ponad 250 uczestników z 50 największych europejskich spółek
energetycznych.
Podczas pierwszego dnia konferencji Business Booster podejmowane tematy będą skupiać
się wokół wyzwań stojących przed rynkami energii oraz przemysłem energetycznym. Gina
Domanig, Partner Zarządzający w Emerald Technology Ventures, przedstawi trendy na
rynkach energii w Europie. Natomiast Ankit A. Shukla, Dyrektor w firmie doradczej Frost &
Sullivan skoncentruje się na wprowadzaniu technologii do europejskiego krajobrazu
energetycznego. Diego Pavia, Prezes KIC InnoEnergy oraz Elena Bou, Dyrektor ds. Innowacji
w KIC InnoEnergy podzielą się swoimi poglądami na temat potrzeby innowacji i nowych
modelach biznesowych w Europie, oraz opowiedzą w jaki sposób KIC InnoEnergy przyczynia
się do kształtowania przyszłości rynku energetycznego.
Drugi dzień będzie poświęcony dyskusji na temat strategicznej roli innowacji
i przedsiębiorczości w zrównoważonej energetyce. W dyskusji przy okrągłym stole udział
wezmą przedstawiciele kadr zarządzających spółek energetycznych, m.in. Raphaël
Schoentgen z Grupy GDF, Sylvain Paineau, Dyrektor ds. Innowacji i Partnerstwa w
Schneider Electric, oraz Jerzy Janikowski, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej
ze spółki Tauron Polska Energia. W celu podkreślenia, jak przedsiębiorczość przyczynia się
do wzrostu gospodarek Europy, podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną również
liczne studia przypadków pokazujące sukcesy doświadczonych przedsiębiorców. Podczas
inspirującej sesji wypowiedzą się m.in. Magnus Lindhe, założyciel Zobito AB, Pascal
Mauberger, Prezes McPhy Energy oraz Ghislain Vanherle, założyciel Elektrotechniek.

KIC InnoEnergy w wyjątkowy sposób łączy obiecujące start-upy i spółki z sektora
energetycznego, tym samym wzmacniając innowacyjność w Europie. Uczestnictwo w
konferencji Business Booster pozwoli branży energetycznej uzyskać dostęp do nowych
technologii, innowacyjnych rozwiązań, nowych modeli biznesowych i szans na inwestycje,
jako uzupełnienie inwestycji prowadzonych przez spółki.
Pełna lista start-upów, których przedstawiciele zaprezentują rozwiązania i produkty podczas
wydarzenia Business Booster znajduje się na stronie:
http://www.kic-innoenergy.com/businesscreationservices/our-ventures/
Dalsze informacji nt. konferencji Business Booster dostępne są na stronie:
http://www.kic-innoenergybb.com/

O KIC InnoEnergy (www.kic-innoenergy.com)
KIC InnoEnergy to europejska spółka, której celem jest promowanie innowacji,
przedsiębiorczości i edukacji w obszarze zrównoważonej energii przy udziale środowiska
akademickiego, biznesu i instytutów badawczych. Celem działalności KIC InnoEnergy jest
wywieranie pozytywnego wpływu na rozwój zrównoważonej energetyki w Europie. Aby to
osiągnąć, KIC InnoEnergy zmienia zasady gry i tworzy nowy sposób myślenia, a także
powołuje do życia nowe produkty, usługi i przyczynia się do powstawania firm osiągających
sukcesy.
KIC InnoEnergy z siedzibą w Holandii prowadzi działania przy pomocy sieci biur regionalnych
w Belgii, Francji, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Szwecji. W działaniach
KIC InnoEnergy udział bierze ponad 150 partnerów, tworzących pierwszorzędną,
dynamiczną sieć, która pozostaje otwarta na nowe podmioty. 27 akcjonariuszy spółki wiąże
siedmioletni plan przedsiębiorstwa, w ramach którego zobowiązali się oni do uruchomienia
środków opiewających na 700 milionów euro na okres 2011-2015.
Finansowego wsparcia spółce udziela Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Choć
KIC InnoEnergy to organizacja nastawiona na zysk, to jej strategia finansowa opiera się na
zasadzie niewypłacania dywidendy i całkowity zysk przeznaczany jest na inwestycje we
własne działania organizacji.
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