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Ekobot ingår avtal med Kapitalpartner till stöd för 
etablering och tillväxt på den danska marknaden 
för fältrobotar

Ekobot har ingått avtal med det danska företaget Kapitalpartner. Kapitalparter är ett corporate 
finance- och investmentbankföretag som servar företag och deras ägare med rådgivning, 
kapital eller assistans för att genomföra transaktioner. Kapitalpartner har lång erfarenhet av 
börsnoterade bolag och bistår med att öka kunskapen om aktiemarknaden genom 
investerarrelationer och marknadsrelationstjänster. Kapitalpartner har vidare en gedigen 
erfarenhet inom området Agtech och fältrobotik i Danmark.

Ekobots VD Erik Jonuks kommenterar avtalet:
- Vi har genom årets marknadsarbete kommit i kontakt med danska återförsäljare och kunder. Det 
stora intresset från dessa har givetvis gett oss ett större fokus på den danska marknaden för 
jordbruksrobotar. I Danmark finns dessutom två av våra kollegor i branschen Agrointelli och 
Farmdroid. Dessa har gjort ett fantastiskt arbete med att öppna upp den danska marknaden för 
jordbruksrobotar. Med hjälp av Kapitalpartner hoppas vi nu på att kunna ta oss an den danska 
marknaden både avseende kunder men givetvis också tillväxtkapital för vår fortsatta expansion.

För ytterligare information: https://kapitalpartner.dk/investeringscase-ekobot/
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Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och 
sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt 
utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett 
långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av 
grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

mailto:erik.jonuks@ekobot.se
http://www.ekobot.se
https://www.linkedin.com/company/42160655/admin/
http://www.ekobot.se
mailto:info@augment.se


Pressmeddelande
23 september 2022 14:03:00 CEST

  Ekobot Sidensvansvägen 8 125 56 Älvsjö

Bifogade filer

Ekobot ingår avtal med Kapitalpartner till stöd för etablering och tillväxt på den danska marknaden 
för fältrobotar

https://storage.mfn.se/9257fee3-b0c3-4d57-bb66-521ef35c0af5/ekobot-ingar-avtal-med-kapitalpartner-till-stod-for-etablering-och-tillvaxt-pa-den-danska-marknaden-for-faltrobotar.pdf
https://storage.mfn.se/9257fee3-b0c3-4d57-bb66-521ef35c0af5/ekobot-ingar-avtal-med-kapitalpartner-till-stod-for-etablering-och-tillvaxt-pa-den-danska-marknaden-for-faltrobotar.pdf

