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da YDreams cotada na Bolsa de Frankfurt
CEO Inês Henriques, antiga aluna da NOVA
9 Fevereiro, 2011
spin out da empresa portuguesa YDreams centrada no desenvolvimento de
A Ynvisible, criada em Janeiro de 2010 spin-out
novas tecnologias de printed electronics (electrónica impressa), viu hoje as suas acções cotadas no First Quotation
Board (Open Market) da Bolsa de Valores
alores de Frankfurt.
A antiga aluna da NOVA, Inês Henrique, é a CEO da Ynvisible, cuja a tecnologia remonta a 2005 quando a YDreams
se juntou a equipas de investigação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da NOVA para desenvolver ecrãs
electrocrómicos em diferentes superfícies. Esta parceria dura até hoje, designadamente com o Grupo de Fotoquímica
e Química Supramolecular da FCT-UNL,
UNL, liderado pelo Prof. Fernando Pina.
A YD Ynvisible, S.A. foi criada oficialmente em Janeiro de 2010, cotada na Bolsa de Valores
Valores de Frankfurt a partir de 9
de Fevereiro, na sequência de uma operação de angariação de investimento a nível nacional e estrangeiro. A
ambição da empresa é tornar-se
se uma referência mundial no desenvolvimento de ecrãs electrocrómicos impressos em
qualquer superfície ou objecto, incluindo papel, plástico, vidro, cerâmica, madeira e derivados, e cortiça. O objectivo
da Ynvisible passa pela produção em massa de novos ecrãs electrocrómicos flexíveis, impressos, com baixo
consumo de energia, de visualização baseada
bas
em contraste, e de baixo custo.
A YDreams, empresa-mãe,
mãe, é o accionista maioritário da Ynvisible; outros investidores incluem os grupos SEMAPA e
CUF, e membros da associação empresarial NERSANT. Após a entrada na Bolsa de Valores de Frankfurt, a Ynvisible
Ynvisi
será apoiada pelo biw Bank für Investments und Wertpapiere e Silvia Quandt & CIE AG.
Mais informação disponível em www.ynvisible.com
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