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Ekobot deltar vid rundabordsamtal tillsammans 
med den amerikanska guvenören Michael L. 
Parson

Missouris guvernör, Mike Parson, besöker Sverige den 13-14 mars tillsammans med en 
affärsdelegation. Resan är en del av en pågående marknadsföringskampanj för att diskutera 
framtidens jordbruk tillsammans med lovande svenska agtechbolag

Målet är att engagera sig med både befintliga och potentiella företag med intresse av den 
amerikanska marknaden för att främja medvetenheten om delstaten Missouri när de överväger att 
deras tillväxtstrategi går framåt

Missouri är en global ledare inom agtech och dess industri driver utvecklingen av innovativ teknik 
och forskning som förändrar jordbruket. Det är hem för ledande agtech-organisationer, som 
Danforth Plant Science Center, Yield Lab, DuPont, BASF, Bayer Crop Science, KWS, Zoetis, 
Boehringer Ingelheim och många fler.

Nyckelfokusområden är big data, smart farming, input optimering, precision ag, biologiska, avel, 
grön kemi, gröna läkemedel, intellektuellt kapital etc. Som ett resultat har Missouri en omfattande 
agtech-infrastruktur och specialiserade investerare. Missouri är också en central amerikansk 
logistik- och distributionsnav för väg-, järnvägs- och vattentransporter

Ekobots VD Erik Jonuks kommenterar nyheten
Detta ger oss en unik chans att engagera oss tillsammans med en global ledare inom agtech och 
utforska tillväxtstrategier för att expandera till den amerikanska marknaden. I detta speciella fall 
erbjuder delstaten Missouri en mängd möjligheter, med ledande agtech-organisationer och 
forskningscentra som driver innovation i branschen. Jag tror att det är viktigt att ta till sig sådana 
möjligheter, nätverka med nyckelspelare och utforska potentiella partnerskap som kan driva tillväxt 
och utveckling.
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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.
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