
 

SeaTwirl vinner 100.000 kr i

SeaTwirl vann förstapriset på 100.000 kronor i

som årligen utdelas till ett ungt tillväxtföretag inom kategorierna ICT 

Innovation Day i Karlskrona. 

Innovation Day anordnas av Blue Science Park I samarbete med ALMI, Blekinge Business Incubator, 

Blekinge Tekniska Högskola, Stena Line och Landstinget Blekinge tillsa

Blekinge län. 

Sex finalister, tre inom varje kategori

Day presentera sig för en jury med lång erfarenhet från 

SeaTwirl vann inom kategorin marin teknik. 

koncept och en internationellt skalbar aff

company is showing a solid foundation of proven technology, business concept and planning going 

forward, ensuring gaining a strong market position and a globally scaleable roll

saving the world”. Nästa år skall vinnarna av Stena Line Propeller Prize presentera i Gdynia, Polen. 

”Vi är väldigt nöjda och glada över att ha vunnit det här priset som Stena Line

Gabriel Strängberg. ”Det är ett erkännande från en jury med bred och lång kompetens som stärker 

vår övertygelse om att vi är ett företag 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD 

Telefon: +46 70 480 55 29 

E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com

 

Om SeaTwirl 

SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör 

inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika 

flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet 

och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drif

första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet 

om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:

Bolagets Certified Adviser är Man

1550. 

 

 

100.000 kr i Stena Line Propeller Prize 

förstapriset på 100.000 kronor i Stena Line Propeller Prize 2017, 

som årligen utdelas till ett ungt tillväxtföretag inom kategorierna ICT respektive

Day anordnas av Blue Science Park I samarbete med ALMI, Blekinge Business Incubator, 

Blekinge Tekniska Högskola, Stena Line och Landstinget Blekinge tillsammans med kommunerna i 

alister, tre inom varje kategori som tas från nomineringar från hela Sverige, 

med lång erfarenhet från näringslivet som sedan utser en vinnare. 

SeaTwirl vann inom kategorin marin teknik. Några av kriterierna för priset är att man har ett bevisat 

koncept och en internationellt skalbar affärsidé och motiveringen för vinsten löd: “The winning 

company is showing a solid foundation of proven technology, business concept and planning going 

a strong market position and a globally scaleable roll-out. Make us proud 

Nästa år skall vinnarna av Stena Line Propeller Prize presentera i Gdynia, Polen. 

Vi är väldigt nöjda och glada över att ha vunnit det här priset som Stena Line står bakom”, säger VD 

. ”Det är ett erkännande från en jury med bred och lång kompetens som stärker 

vår övertygelse om att vi är ett företag med en produkt för framtiden”.  

För mer information, vänligen kontakta: 

gabriel.strangberg@seatwirl.com  

SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör 

äxande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika 

flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet 

och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets 

första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet 

om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com. 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 
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