
PRESSMEDDELANDE 

Budapest, 26.04.2016 

 

 

Presskontakt: Magdalena Gryszko 

T:  +36 1 481 9333 

E:   press@eit.europa.eu 

Hälsoinnovatör från Sverige pristagare 
på EIT Awards  

Allen Ali Mohammadi hedrad på INNOVEIT 2016 

Budapest, Ungern – En entreprenör från Sverige utnämndes på måndagen till en av Europas 
främsta nya innovatörer på EIT Awards. 

Prisutdelningen skedde inom ramen av INNOVEIT 2016, ett tvådagarsforum organiserat av 
European Institute of Innovation and Technology (EIT) som drog over 350 företagare och 
innovatörer från hela Europa. 

Priset delas ut i tre kategorier som uppmärksammar de bästa i Europa: mest framgångsrika 
startup, mest innovativa projekt och bästa unga entreprenör. 

Allen Ali Mohammadi , en företagare från Stockholm, vann EIT CHANGE Award, en utmärkelse 
för Europas nya generation entreprenörer och deras idéer. Ali Mohammadi, vars företag 
Hippogriff AB har utvecklat ett precist, icke-invasivt och billigt verktyg för screening och tidig 
diagnos av hjärtsjukdomar, sa följande vid prisutdelningen: 

“Min mormor og av en hjärtattack, men hon hade inga symptom innan. Jag har studerat på 

EIT:s Master-program och tack vare det samt stödet från KIC InnoEnergy och EIT Community 
har jag kunnat använda mina ingenjörskunskaper till att utveckla ett verktyg för läkare samt 
screening-metoder som kommer att hjälpa patienter med ökad kunskap om och mer 
engagemang i sin egen hälsa. Jag är oerhört stolt att mitt arbete har fått detta erkännande på 
EIT Awards.” 

Martin Kern, tillförordnad direktör för EIT, sa:   

“Vinnarna av EIT Awards är Europas främsta förändringsdrivare. Vi är stolta över att kunna 
hjälpa talangfulla individer som Allen att omvandla sina fantastiska idéer till produkter och 
tjänster som leder till etablering av nya företag och arbetstillfällen för Europa”  

Priset EIT Venture Award, som uppmärksammar banbrytande innovationer och spännande 
startup-företag, gick till Florian Schneider, en entreprenör från Nederländerna som är en av 

grundarna av Nerdalize, ett system som värmer upp hus med hjälp av energi från datorer. Han 
sa: 

“Jag är väldigt stolt över att Nerdalize har fått denna utmärkelse på EIT Awards. Jag vill tacka 
Climate-KIC för deras stöd och vägledning. Som en del av projektets accelerator-program har vi 
byggt ett nätverk, fått kontakt med kunder och potentiella partners och sett pilotinstallationer 
av systemet i fem hem. Vi är nu redo att ta vår produkt till riktig produktion.” 
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Priset Innovators Award delas ut för att erkänna en ny innovativ produkt, tjänst eller process 
med en stor potential för positiv social och ekonomisk effekt och gick till holländaren Norbert 
Kuipers. Han jobbade tillsammans med Climate-KIC på utvecklingen av ett system som 
använder avfall och förnybar värme för produktion av rent vatten och luftkontroll inomhus. Han 
sa:  

“Värme som genereras av avfall spelar en stor roll i de stigande globala temperaturerna. 
Projektet som vi kallat WE4CC-II har till syfte att hitta ett sätt att ta vara på den värme som 
avfallet genererar för att producera vatten av hög kvalitet och kontrollera fuktighet, vilket 
drastiskt kan sänka energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Att få detta pris är en ovärderlig 
referens inför vårt fortsatta arbete med att utveckla och marknadsföra denna teknik.” 

I en kommentar sa Tibor Navracsics, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur och 
ungdom och EIT följande om prisutdelningen: 

”Ett stort grattis till alla tre vinnarna av EIT Awards! Deras framgångar är ett bevis på den 
enorma potential som finns i Europa för innovation och jag ser fram emot att följa utvecklingen 

av deras idéer och se deras verksamheter växa och bidra till Europas konkurrenskraft. Florian, 
Norbert och Allen och alla som var nominerade är verkliga förebilder vad gäller EIT:s unika 
proposition: fokus på utbilding, att ge talanger rum att växa och utveckla sig och att skapa en 
företagaranda inom Europa.”  

INNOVEIT 2016 avslutas på tisdag med fler diskussioner om hur Europas företagare, forskare, 
akademiker och beslutsfattare tillsammans kan stimulera och främja innovation i Europa.  

. 

Mer information 

Mediakontakt: Magdalena Gryszko (Tel: +36 307 88 98 75; E-post: press@eit.europa.eu)  

För mer information om de nominerade och deras projekt, se: http://eit.europa.eu/innoveit#awards  

Pressbilder finns på: http://eit.europa.eu/innoveit#media 

Följ oss på Twitter: @EITeu #EITawards #INNOVEIT 

För mer information om EIT, se: http://eit.europa.eu  

 

Om EIT 
 

EIT är ett oberoende EU-organ som grundades 2008 för att främja innovation och företagaranda i hela 

Europa och på så sätt övervinna några av regionens största utmaningar. Organisationen sammanför 

institutioner inom högre utbildning och vetenskap samt affärsvärlden för att skapa dynamiska, 

http://eit.europa.eu/innoveit#awards
http://eit.europa.eu/innoveit#media
https://twitter.com/hashtag/innovators?src=hash
https://twitter.com/hashtag/innovators?src=hash
http://eit.europa.eu/
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gränsöverskridande innovationsgrupper som utvecklar innovativa produkter och tjänster, startar nya 

företag och lär upp en ny generation entreprenörer. 

EIT Community har fört samman 800 ledande och engagerade partner från hela Europa och introducerat 

över 140 nya produkter och tjänster på marknaden. Över 1000 studenter är inskrivna på EIT-erkända 

universitetsutbildningar med entreprenörsinriktning och det finns nära 500 utexaminerade med EIT-

examen. EIT Community har till dags dato agerat företagsinkubator för över 900 affärsidéer och skapat 

200 startup-företag inom områdena klimat, energi, digitalisering, hälsa och råmaterial. I år tillkommer 
även två nya innovationsgrupper till EIT Community— livsmedel och mervärdestillverkning. 

Mer information om EIT Awards:  

Syftet med EIT Awards är att främja innovation och företagaranda genom att uppmärksamma de mest 

innovativa verksamheterna, utexaminerade med entreprenörsanda och innovationsteam från EIT:s 

innovationsgrupper samt att skapa förebilder som driver framtida förändringar. 

 Priset EIT Venture Award uppmärksammar framgångsrika startups som fått stöd av EIT:s 
innovationsgrupper att utveckla en affärsidé eller grunda ett nytt företag. 

 Priset EIT CHANGE Award firar studenter med examen från utbildningsprogram som är erkända 
av EIT och som främjar innovation och entreprenörsanda och är en drivkraft för förändring inom 

de områden som EIT och dess innovationsgrupper är inriktade på. 

 Priset EIT Innovators Award ger erkännande till innovativa teams med medlemmar från 
affärsvärlden, högre utbildning och vetenskap som har utvecklat en produkt, tjänst eller process 

med stor potential för sociala och ekonomiska effekter. 

EIT Awards spelar en viktig roll inom EIT Community och är ett tillfälle att fira resultat och framgång, 

identifiera förebilder samt att de ger förbättrade utvecklingsmöjligheterna för prismottagarna. 

Framgång för tidigare vinnare. 

Govinda Upadhyay, vinnaren av EIT Change Award 2015, grundade det sociala startup-företaget Ledsafari 

och var finalist i Forbes tävling Forbes 30 Under 30 för lovande unga entreprenörer där han vann $100 

000.http://eit.europa.eu/newsroom/then-no-one-can-stop-you-interview-govinda-upadhyay 

Kate Hofman, vinnaren av EIT Change Award 2013, är en av grundarna av GrowUp Urban Farms och 

utnämndes av London Sustainable Development Commission till en London Leader 2015. 

http://eit.europa.eu/newsroom/interview-kate-hofman-eit-change-award-winner-2013 

The EIT – Making Innovation Happen 

The EIT is a body of the European Union  

http://eit.europa.eu/newsroom/then-no-one-can-stop-you-interview-govinda-upadhyay
http://eit.europa.eu/newsroom/interview-kate-hofman-eit-change-award-winner-2013

