
Nordea ja Invesdor loivat kasvuyrityksille uuden rahoitusmahdollisuuden

Nordean ja Invesdorin yhteistyössä yhdistyvät Nordean asiantuntijuus kasvuyritysten rahoituksen kokonaisvaltaisessa suunnittelussa sekä
Invesdorin kautta haettava oman pääoman ehtoinen rahoitus. Viherseinistään tunnettu Naava on ensimmäinen yhteistyötä hyödyntävä yritys.

Nordea ja Invesdor syventävät toukokuussa 2018 julkistettua yhteistyötään kasvuyritysten joukkorahoituksessa tuomalla markkinoille uuden
rahoitusmahdollisuuden. Invesdorin kautta oman pääoman ehtoista rahoitusta osakeannilla hakeva yritys voi saada Nordealta rahoituksen
asiantuntijapalvelun lisäksi osakeannin toteutumiselle ehdollisen lainapäätöksen tai lyhennysvapaan ajanjakson kasvun edistämiselle.

- Osakeannilla kerätty rahoitus ja käyttöpääoman parantaminen Nordean palvelujen avulla antaa kasvuyritykselle mahdollisuuden kiihdyttää aivan
uudenlaiseen kasvuvauhtiin, sanoo Nordean kasvuyrityspankin johtaja Vesa Riihimäki.

- Meille on tärkeintä, että kokemus on kasvuyrityksille saumaton. Rahoituksen järjestely usean eri tahon kanssa on aina monimutkaista ja aikaa vievää.
Kaikki hyötyvät, kun yritykset voivat keskittyä rahoitusjärjestelyjen sijaan kasvuunsa, kertoo Invesdorin toimitusjohtaja ja perustaja Lasse Mäkelä.

Ensimmäinen yhteistyötä hyödyntävä yritys on viherseinillä sisäilmaa parantava Naava, jonka Wired-lehti on nimennyt yhdeksi Euroopan sadasta
kiinnostavimmasta startup -yrityksestä.

- Olemme tehneet Naavan synnystä asti yhteistyötä Nordean kanssa menestyksellä. Hyvää sapluunaa ei kannata muuttaa, joten jatkamme yhteistyötä nyt
myös Invesdor-joukkorahoituksen yhteydessä. Nordean ja Invesdorin tuki tiellä kohti pörssiin listautumista on meille ensiarvoisen tärkeää, sanoo Naavan
perustaja ja toimitusjohtaja Aki Soudunsaari.

Yhteisenä tavoitteena nuorten kasvuyritysten tukeminen

Nordean ja Invesdorin yhteistyö keskittyy startup- ja kasvuyrityksiin, joita Nordeassa palvelee oma kasvuyritysyksikkö. Yksikön lainakanta on yli 280
miljoonaa euroa ja sillä on asiakkaana 2500 kasvuyritystä. Voimakkaasti kasvavalla yksiköllä on tällä hetkellä Suomessa noin 75 prosentin markkinaosuus
startup- ja kasvuyrityksistä.

- Yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvu tulee jo nykyään merkittävässä määrin kasvuyrityksistä. Näiden kasvun tukeminen on rahoitusalalla toimivien
yhteiskunnallinenkin vastuu, Riihimäki kertoo.

Monipuolisten ja vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen lisäksi Nordean kasvuyritysyksikön vahvuus on myös laaja kansainvälinen verkosto sijoittajien ja
muiden kasvua tukevien yhteistyökumppaneiden löytämisessä. Kaikissa Pohjoismaissa toimii nykyisin oma kasvuyritysyksikkönsä.
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Invesdor lyhyesti

Invesdor on Helsingissä vuonna 2012 perustettu finanssiteknologiayritys (fintech). Se ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa, jolla kunnianhimoiset
eurooppalaiset kasvuyritykset ja kansainväliset sijoittajat kohtaavat. Invesdorin kautta on sijoitettu yli 64 miljoonaa euroa ja järjestetty yli 130 onnistunutta
rahoituskierrosta. Invesdorin asiakkaisiin lukeutuu sekä pörssilistaamattomia että -listattuja yhtiöitä Suomesta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Norjasta ja
Tanskasta sekä sijoittajia yli 80 maasta. Invesdorilla on toimistot Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja: www.invesdor.com 

Nordea 

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta
finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja
Tukholmassa. Lisätietoja: www.nordea.com


