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SIMAC-studerende er bedst til entreprenørskab i
Europa
Endnu engang beviste fire studerende fra Svendborg International Maritime
Academy, SIMAC,, at de er suveræne entreprenører, da de torsdag aften vandt EM i
entreprenørskab. I maj vandt de DM og fortsatte altså den suveræne stil til EM i
Amsterdam i går.
Christian Fonnesbæk Jensen, Nicolai Schjerning Lundsgaard, Dennis Krogsgaard Andersen,
Mark
Hollænder og Daniel Buhl Nielsen er de fem SIMAC-studerende bag idéen Cool4Sea, som er
et anlæg, der kan udnytte overskudsvarmen i skibe til køling. Anlægget er både energi- og
miljøvenligt.
På trods af hård konkurrence fandt juryen idéen så god, at sejren gik til Cool4Sea ved
European Enterprise Challenge - EM i Entreprenørskab for studerende. De modtog desuden

den eftertragtede særpris Hyundai Brilliant Young Entrepreneur 2014, og dermed vandt de
15.000 euro og et mentorforløb på ni måneder.
Tilbage i maj deltog de fire SIMAC-studerende ved Danmarksmesterskabet i entreprenørskab
og vandt – hvorved de sikrede sig en plads ved EM i Amsterdam.
De studerende har selvfølgelig allerede taget patent på opfindelsen og arbejder målrettet på
at få deres idé ført ud i livet. Cool4Sea har i juni desuden modtaget et mikrolegat fra Fonden
for Entreprenørskab – Young Enterprise. Med modtagelsen af både legat og Hyundai-prisen
har de studerende fået en god starthjælp til opbygning af egen virksomhed.
”Jeg er så stolt af de kræfter og den enorme energi, de her fem unge studerende har lagt for
dagen for at udvikle deres idé. Nu fik de den ultimative anerkendelse ved at tage sejren i går.
Fremadrettet venter et meget spændende stykke arbejde for at få virkeliggjort dét, de har
arbejdet for så længe.” udtaler de fem studerendes vejleder, Thomas Holm Knagaard,
SIMAC.
For yderligere information kontakt:
Thomas Holm Knagaard på thk@simac.dk eller på telefon 72 21 56 72.
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