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Slovenský výrobca batérií InoBat Auto môže po kladnom rozhodnutí EIA dobudovať svoje
výskumné a vývojové centrum a pilotnú linku
Už budúci rok v ňom bude vyvíjať a vyrábať recyklovateľné inteligentné batérie
Ide o ďalší dôležitý splnený míľnik na ceste k modernej, zelenej a trvalo udržateľnej výrobe
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InoBat Auto je slovenská spoločnosť, ktorá buduje prvú plne integrovanú továreň svojho druhu na výrobu batérií
pre elektrické vozidlá, pokrývajúcu vlastný výskum a vývoj (R&D) pre vlastnú výrobu batérií v plnom rozsahu.
InoBat Auto bol vytvorený spoločnosťou InoBat a Wildcat Discovery Technologies („Wildcat“). R&D je založené
na platforme High Throughput Process (HTP) od spoločnosti Wildcat, ktorá zabezpečuje vlastný výskum s
neustálym vývojom a vylepšovaním batérií novej generácie a ich komponentov. To vedie k vysoko kvalitným
batériovým článkom so schopnosťou nepretržite a rýchlo ich vylepšovať pomocou HTP a AI.
www.inobat.eu

Marián Boček je spoluzakladateľom a riadiacim partnerom v spoločnosti IPM. Je tiež spoluzakladateľom a
generálnym riaditeľom spoločnosti InoBat Auto, ktorá sa zaoberá výskumom, vývojom a výrobou batérií s
dlhodobým cieľom prinášať na európsky trh nové energetické riešenia.
Marián Boček má viac ako pätnásť rokov skúseností v bankovníctve a investovaní po celom svete. V Spojených
štátoch, Európe, Latinskej Amerike, Afrike, Ázii a na Blízkom východe uskutočnil súkromné kapitálové a investičné
bankové transakcie za viac ako 10 miliárd USD.
Pred spoluzaložením spoločnosti IPM bol Marián Boček riaditeľom spoločnosti InfraMed Infrastructure, jedného
z najväčších súkromných investičných fondov na rozvíjajúcom sa trhu. Svoju kariéru začal v globálnom tíme
Lehman Brothers pre oblasť M&A / investičného bankovníctva v New Yorku, ktorý v roku 2008 prevzala
spoločnosť Barclays Capital.

Kľúčovou technologickou výhodou InoBat Auto je patentovaný mix výskumu HTP a umelej inteligencie (AI), ktorý
umožňuje InoBat Auto vykonávať výskum a vývoj, aby efektívne optimalizoval požiadavky na batériu v malom
rozsahu. Následne je možné tieto požiadavky rýchlo a efektívne replikovať vo väčšom meradle - v tomto prípade
rozširuje svoje zistenia z úrovne gramov na kilogramy. To umožňuje spoločnosti InoBat Auto efektívne vytvárať
prispôsobiteľné riešenia, ktoré zodpovedajú špecifikáciám výrobcov - a nie súčasný prístup „katalógu“, ktorý
ponúka jeho konkurencia. Všetko pritom napreduje veľkou rýchlosťou. Žiadny iný výrobca batérií nemá
schopnosť, akú má HTP a AI v pohybe kapacít nahor a nadol tak rýchlo alebo hladko. To umožňuje InoBat Auto
poskytovať svojim zákazníkom „najlepšiu“ odpoveď, a to až pri 10-násobnom znížení nákladov alebo času.

IPM Group („IPM“) je spoločnosť zaoberajúca sa správou majetku a aktív, ktorá v súčasnosti spravuje aktíva
a majetok za viac ako miliardu USD. Spoločnosť IPM bola založená v Londýne v roku 2014 a má globálne
zastúpenie v kanceláriách v Londýne, Bratislave, Soule, San Franciscu a Hongkongu.
Spoločnosť sa odlišuje svojou kultúrou spolupráce so zakladateľmi priekopníckych technológií a projektov
infraštruktúry prostredníctvom svojich portfóliových spoločností, čím zabezpečuje, že spoločnosti, do ktorých
investuje, dosiahnu svoj plný potenciál, prinášajú dlhodobú, udržateľnú hodnotu a robustné výnosy.
Portfóliové spoločnosti IPM sú poziciované tak, aby riešili niektoré z naliehavých problémov vo všetkých
odvetviach vrátane energetiky, mobility a kritickej infraštruktúry s povolenou AI. Dynamický a inovatívny prístup
spoločnosti zariadil, že sa stala zodpovednou za mnohé „prvé transakcie“ svojho druhu na celom svete, čím
priniesla do oblasti povodia Dunaja odborné znalosti zo Silicon Valley. Spoločnosť má potenciál podporiť
európsky boj o technologickú suverenitu.
www.ipmllp.com
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