Δελτίο Τύπου
Η διεθνής επιτυχία της Advent Technologies, εταιρείας-τεχνοβλαστού με
συνιδρυτή τον Δρ. Βασίλειο Γρηγορίου, Διευθυντή & Πρόεδρο του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
9.2.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) χαιρετίζει την επιτυχία
της εταιρείας-τεχνοβλαστού Advent Technologies που έχει ως συνιδρυτή και
διευθύνοντα σύμβουλο τον Δρ. Βασίλειο Γρηγορίου, Διευθυντή & Πρόεδρο του ΕΙΕ,
αναφορικά με την πρόσφατη είσοδό της στο Nasdaq της Νέας Υόρκης, μία από τις
μεγαλύτερες χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου.
Η Advent Technologies, καινοτόμος εταιρεία που αναπτύσσει τεχνολογία κυψελών
καυσίμου (fuel cells) και υδρογόνου, ανακοίνωσε την είσοδό της στο χρηματιστήριο
NASDAQ (ADN) στις 5 Φεβρουαρίου 2021. Η εισαγωγή της εταιρείας πραγματοποιήθηκε
μέσω συγχώνευσης με την AMCI Acquisition Corp. (NASDAQ: AMCI), εταιρεία Special
Purpose Acquisition Company (SPAC).
Η Advent Technologies ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2006 και έχει την έδρα της στη
Βοστώνη των ΗΠΑ από το 2012. Η χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας εκτιμάται σε
περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, αναδεικνύοντας την εισαγωγή της στο NASDAQ
ως την πιο επιτυχημένη για ελληνικό start-up μέχρι σήμερα. Η εταιρεία, μέσω της
συγχώνευσης, πέτυχε να αντλήσει περίπου 158,3 εκατ. δολάρια ΗΠΑ για την υλοποίηση
του επιχειρηματικού της σχεδίου που περιλαμβάνει επενδύσεις σε ανάπτυξη και παραγωγή
καινοτόμων προϊόντων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕ στηρίζοντας έμπρακτα τη σύνδεση της έρευνας με την
αγορά, μέσω της δημιουργίας τεχνοβλαστών (spin-off εταιρειών), υποδέχεται με ιδιαίτερη
ικανοποίηση αυτή τη σημαντική εξέλιξη και εκφράζει την αισιοδοξία ότι μπορεί να
αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των Ελλήνων
ερευνητών. Ο Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου, δηλώνει βαθιά
υπερήφανος για το μεγάλο βήμα της εταιρείας
υπογραμμίζοντας ότι: «Πρόκειται για μία σπουδαία εξέλιξη,

απόρροια
της
15ετούς
επιτυχημένης
πορείας
της Advent Technologies που έχει σαν βάση τη συνεχή
έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας της. Η συνεργασία
με νέους στρατηγικούς εταίρους και η άντληση
επενδυτικών κεφαλαίων σε συνδυασμό με την καινοτόμο
τεχνολογία και το ισχυρό επιχειρηματικό μας μοντέλο θα
επιταχύνουν την εξέλιξη των προϊόντων και την επέκτασή
μας σε ένα διαφοροποιημένο εύρος νέων διεθνών αγορών
με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αξιοποιώντας τις
ευκαιρίες που παρουσιάζει η οικονομία του υδρογόνου».

Σχετικά με την Advent Technologies
Η Advent Technologies είναι μια εταιρεία που καινοτομεί στον χώρο της τεχνολογίας
κυψελών καυσίμου (fuel cells) και υδρογόνου. Το όραμα της εταιρείας είναι να επιταχύνει την
ηλεκτροδότηση μέσω προηγμένων υλικών, εξαρτημάτων και τεχνολογίας κυψελών καυσίμου
επόμενης γενιάς. Η τεχνολογία της εφαρμόζεται σε αγορές ηλεκτροδότησης (κυψέλες
καυσίμου) και αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες ροής, παραγωγή υδρογόνου), την οποία η
εταιρεία εμπορεύεται μέσω συνεργασιών με Tier1s, OEM και System Integrators. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Advent Technologies, ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
https://www.advent.energy.

