Port-Safety byder BOREAN Innovation velkommen ombord
Aalborg og København, Danmark, 23. august 2017
BOREAN Innovation indtræder som investor i Port-Safety og sikrer det finansielle fundament
for produktionsopstart og markedsføring af Port-Safetys redningsstige, LifeLadder. Suppleret
med tilsagn om bevilling fra Markedsmodningsfonden, har Port-Safety samlet set tiltrukket
DKK 5,7 mill. LifeLadder er et banebrydende og unikt produkt til opgradering af sikkerheden i
alle typer havne. Redningsstigen består af vedligeholdelsesfrie, syntetiske materialer og
oplyses om natten af en solcelledrevet lysenhed. Produktet står overfor at løfte standarden for
redningsstiger og højne sikkerheden i havne globalt.
“LifeLadder-løsningen er en intuitivt tiltalende løsning. Vi er begejstrede for at investere i et
firma og et team, som har både stort globalt potentiale og som bringer en løsning med høj
samfundsmæssig værdi.” siger Thor Jespersen, Administrerende direktør for BOREAN
Innovation.

Aftalen med BOREAN Innovation er et vigtigt skridt for Port-Safety og således for
mulighederne for at redde liv. BOREAN Innovation har stor erfaring med start-ups og entrerer
med en effektiv administrativ support samt den nødvendige finansiering for at lancere
LifeLadder-produktet. Port-Safety er glade for den tillid, der ligger i investeringen og ser frem
til at udvikle forretningen omkring LifeLadder sammen med BOREAN Innovation.
Henvendelser kan ske til info@port-safety.com.
Få nyheder om LifeLadder på http://port-safety.com/contact.html eller følg Port-Safety på
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/port-safety.
Om BOREAN Innovation
BOREAN Innovation er et innovationsmiljø fokuseret på at skabe og udvikle videns baserede iværksættervirksomheder, som kan blive morgendagens vækstvirksomheder. BOREAN tilfører således kapital, viden og
kompetencer i opstartsfasen, og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden som virksomheden modnes og
bevæger sig hen imod den egentlige driftsfase.
Om Port-Safety
Port-Safety er et start-up firma, etableret i 2017, med fokus på at redde liv ved at forbedre sikkerheden i havne og
langs kajanlæg globalt. Selskabet er stiftet af Stefan U. Kaplan, Lars T. Myrhøj og Kim U. Haaning. Stifterne har
betydelig erfaring og en global baggrund indenfor industrielt design og maritim sikkerhed.

