Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 29. elokuuta 2016

Nordea Accelerator -ohjelman uudet startupyritykset on valittu
Yli 200 startup-yritystä eri puolilta maailmaa haki mukaan Nordea Accelerator-ohjelmaan.
Hakijoiden joukosta mukaan valittiin 19 yritystä, joille on tarjottu mahdollisuutta tulla
jatkotyöstämään finanssiteknologiaan liittyviä liikeideoitaan Nordean Helsingin ja Tukholman
toimitiloihin 12. syyskuuta lähtien.
Nordea Accelerator on intensiivinen 12 viikon ohjelma, joka tarjoaa mukaan valituille startupeille mahdollisuuden
kehittää ideoitaan yhdessä Nordean ja Pohjoismaiden parhaiden finanssiteknologian asiantuntijoiden kanssa.
Ohjelman ideana on oppia ja löytää uusia mahdollisuuksia niin liiketoimintaan kuin kumppanuussuhteisiin
yhteistyön kautta. Viime kädessä tavoitteena on myös tarjota Nordean asiakkaille entistä parempia digipalveluja.
- Oslossa pidetty koulutus- ja valintaviikko oli hieno kokemus. Startupien ideat, innostus ja osaaminen tekivät
minuun suuren vaikutuksen. Etsimme ennen kaikkea ideoita, joissa hyödynnetään nousussa olevaa uutta
teknologiaa, esimerkiksi kognitiivista tietojenkäsittelyä, tekoälyä sekä pankkialalla hyödynnettävää
lohkoteknologiaa. Haemme myös henki- ja eläkevakuuttamiseen liittyviä luovia ratkaisuja. Olen iloinen siitä, että
saimme hyviä ideoita kaikilta näiltä osa-alueilta, sanoo Arto Kulha Nordea Accelerator -ohjelmasta.
Nordea järjestää Accelerator-ohjelman nyt toista kertaa. Hanke on suurin lajissaan Pohjoismaissa. Ensimmäinen
Nordea Accelerator järjestettiin talvella 2015 - 2016. Tuolloin mukana olleet startupit saivat yli 600 000 euroa
uutta rahoitusta. Nordea on jatkanut yhteistyötä kahden ohjelmassa mukana olleen yrityksen kanssa (Jenny ja
Feelingstream).
Toistaiseksi mukaan ovat ilmoittautuneet seuraavat startup-yritykset: Asteria (Ruotsi), Lenovium (Ruotsi), Kuan
(Iso-Britannia), Taviq (Suomi), Tikkr (Ruotsi), Mina Tjänster (Ruotsi), Trayce (Tanska), Voxo (Ruotsi), Collectly
(USA), YeyNey (Norja), Smartcalling (Iso-Britannia) ja Zash (Ruotsi).
Ohjelmassa fasilitaattorina toimii jälleen Nestholma. Mukana on myös mm. IT-jätti Tata Consultancy Services
(TCS), IBM sekä muita finanssiteknologian asiantuntijoita. Suomessa myös Tekes on mukana ohjelmassa
tukemassa startteja, jotka perustavat yrityksen Suomeen.
Lisätietoa ohjelmasta on verkkosivustolla www.nordeaaccelerator.com
Seuraa ohjelmaa myös Twitterissä, @Nordeastartup tai #NordeaAccelerator.
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Nordea on yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta yleispankista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta,
30 000 työntekijää ja konttoreita noin 600 toimipaikassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja
Tukholmassa. Meillä on kaikkien niiden tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen laaja asiantuntemus, joita tarjoamme asiakkaillemme
pankkiasioissa, varallisuudenhoidossa ja vakuutustoiminnassa. Asiakassuhteemme perustuvat luottamukseen, ja sitoudumme vahvasti
sekä asiakkaisiimme että yhteiskuntaan.
www.nordea.com

