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“We should not look like the rest of our 
blue and green industry. 

An industry full of clichés that are 
either childish and naïve, or overly 
industrial and heavy.”

Hydrogenindustrien har båret preg av å være blå-grønn for å kommunisere at man jobber med en teknologi som er bra for 
miljøet. Vi foretok en re-branding i 2016, hvor vi bestemte oss for å skille oss ut fra resten. 





Vi valgte en hittil ubrukt “hydrogenfarge” – hentet fra emisjonsspekteret til hydrogen



Vi redder verden.

Vi er et rendyrket hydrogenteknologiselskap, og blir både stimulert av fornybar energi, og stimulerer også til økt utbygging
av fornybar energi. Det er nullutslippsteknologi, som kan få en stor betydning på globalt nivå.



Ingen kommer til å 
savne oljen.

Vi setter ting litt på spissen..



Number One by 
Nature.

Og kommuniserer til markedet, både hvilken posisjon hydrogen som energibærer vil ha, hvilken posisjon vi som selskap
ønsker å ha – og tilfeldigvis er også hydrogen grunnstoff nummer 1. 
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Overskrift på Hegnar.no, 1. juni 2015

Det hjelper at sektoren vi jobber i har et stort vekstpotensial.



16739
aksjonærer

Vi har mange entusiastiske aksjonærer og høy likviditet i aksjen.



Det er høy aktivitet på Hegnar-forum og Shareville, og når vi svarer på e-post kan vi regne med at svaret publiseres i disse
mediene kort tid etterpå.
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ANTALL KOMMENTARER PÅ TU-ARTIKKEL OM KANDIDATER TIL NORWEGIAN TECH AWARDS

Vi opplever svært høy interesse i de fleste medier hvor hydrogen omtales



PUBLIKUMSSTEMMER FOR NORWEGIAN TECH AWARD 2018
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Vi opplever svært høy interesse i de fleste medier hvor hydrogen omtales



Foreløpig har børsmeldinger vært vårt viktigste kommunikasjonsverktøy, men vi bruker også Twitter og LinkedIn til å både
spre informasjon om hva som skjer i selskapet, samt ha en mer uformell dialog med markedet. 



Thanks for the ride, dinosaurs!
We’ll take it from here.

Det viktigste er at investormarkedet og øvrige aktører enkelt forstår Nels rolle i det store bildet.


