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AAU-studerende modtager NOVI-legat på en kvart
million
NOVI har netop offentliggjort de tre studerende på Aalborg Universitet, som modtager årets
iværksætterlegat på 250.000 kroner. Legatet bliver uddelt for anden gang i forbindelse med Aalborg
Universitets Årsfest.
Aalborg, d. 3. maj 2019 – NOVI stiftede sidste år et iværksætterlegat på 250.000 kroner til de 9./10.-semesters studerende på Aalborg Universitet, som kunne præsentere en forretningsidé med
et så bæredygtigt potentiale, at konceptet kunne omsættes til en ny virksomhed i Aalborg.
Modtagerne af legatet 2019 blev Asger Damtoft, Steffen Nielsen og Malte Nørgaard, der sammen
har skabt virksomheden HEXASTATE. De tre modtagere kan således indkassere en kvart million til
virksomhedens videreudvikling.
HEXASTATE er allerede etableret som virksomhed, og de tre studerende har i løbet af studietiden
arbejdet intenst på at få løsningen bag HEXASTATE gjort salgsklar. Som en del af NOVI-legatet får
de tre studerende adgang til en attraktiv kontorplads på NOVI i 12 måneder samt
regnskabsassistance og juridisk bistand. Det bringer legatet op på 300.000 kroner.
HEXASTATE har specialiseret sig i at måle på vibrationer, der kan forudsige mulige nedbrud af
produktionsapparater og lignende. Det betyder, at HEXASTATEs værktøj kan forudsige nedbrud før
de reelt sker og således spare kunderne for store omkostninger i forbindelse med struktureret
vedligehold.
”Blandt alle ansøgerne var der ingen tvivl om, at HEXASTATE leverede det bedste pitch samtidig med,
at dommerkomitéen bag legatet vurderede, at idéen har det bedste potentiale til at udvikle sig til en
succes, der kan skabe arbejdspladser i Aalborg. Derfor har vi med stor tilfredshed uddelt legatet og
NOVI-pakken til HEXASTATE”, siger adm. direktør i NOVI Henrik Lundum, der sammen med Dorte
Stigaard, Director of Innovation på AAU, og iværksætteren Mads Peter Veiby udgør
dommerkomitéen.
”HEXASTATEs løsning er allerede på vej ud i test hos en af Danmarks største virksomheder og en stor
tysk virksomhed, og med legatet fra NOVI står vi optimalt rustet til at skabe en rigtig arbejdsplads. Det
er vi meget stolte af, og legatet er virkelig noget af det, der gør det attraktivt at studere i Aalborg”,
siger Asger Damtoft på vegne af HEXASTATE.
Læs mere om Hexastate på https://hexastate.com/
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