
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 
8 november 2022  

 

Minesto gör sitt första framträdande på COP27, Sharm 
El-Sheikh, Egypten 
 

Idag medverkade Minesto i sitt första panelsamtal i den svenska paviljongen på klimatmötet 
COP27 i Sharm El-Sheikh, Egypten. Panelen var ett initiativ från Svenskt Näringsliv, med 
titeln ‘How is Sweden enabling the green transition in other countries?’. Minestos vd Martin 
Edlund deltog i samtalet tillsammans med talare från andra väletablerade svenska företag, 
däribland Alfa Laval och Heart Aerospace.  

Hela programmet av paneldiskussioner och presentationer som hålls i den svenska 
paviljongen, organiserad av Business Sweden, under COP27 är tillgängligt här:  
https://invitepeople.com/events/30201/seminars  

Välkommen att ansluta digitalt genom att registrera dig som digital gäst, för att ta del av 
hela programmet i den svenska paviljongen. Registrering sker på: 
https://invitepeople.com/events/2f499c12ee80cb78.  

Efter att du har registrerat dig som digital gäst, kommer du kunna ta del av de sessioner som 
Minesto deltar i, genom att klicka på nedan länkar.  

 

 

Supporting new green tech companies  

9 november, 08.00 – 09.00 CET  

Av Nasdaq 

Företag: Minesto, Normative, Energimyndigheten (Swedish Energy Agency), Stockholm 
Exergi 

 

 The importance of system-thinking and circularity for decarbonisation  

11 november, 15.20 – 16.40 CET  

Av Ellen MacArthur Foundation 

Företag: Minesto, Alfa Laval, Energimyndigheten (Swedish Energy Agency), Tetra Pak, Volvo 
Cars, Normative, Ragn-Sells  

 

 

https://invitepeople.com/seminars/47348
https://invitepeople.com/events/30201/seminars
https://invitepeople.com/events/2f499c12ee80cb78
https://invitepeople.com/seminars/47363
https://invitepeople.com/seminars/47390


 

 

 

 

 

 

Clean, predictable, and safe ocean energy  

14 november, 09.00 – 09.40 CET  

Av Minesto 

Företag: Minesto, Ocean Energy Europe 

 

Case Study: Swedish ocean energy kites supporting Faroe Islands to reach 100% renewable 
by 2030 

14 november, 11.00 – 11.40 CET 

Av Minesto 

Företag: Minesto, SEV   

 

ImpactTech for scale and action  

17 november, 16.00 – 17.00 CET  

Av Einride 

Företag: Minesto, Einride, Spotify, Doconomy, Heart Aerospace, Normative, Vinnova, 
Norrsken, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm Resilience Center  

 
 
 
For additional information please contact 
Cecilia Sernhage, Communications Manager  
+46 7352 371 58 
ir@minesto.com 

 

https://invitepeople.com/seminars/47411
https://invitepeople.com/seminars/47413
https://invitepeople.com/seminars/47413
https://invitepeople.com/seminars/47443
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