Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 augusti 2016

Startfältet för Nordeas Acceleratorprogram nu klart
Över 200 startupföretag från hela världen anmälde intresse om att delta i Nordeas
Accelerator-program. 19 av dem har nu fått erbjudande om att börja jobba i Nordeas lokaler i
Stockholm och Helsingfors från den 12 september, för att utveckla sina fintech-idéer
tillsammans med Nordea.
Nordea Startup Accelerator är ett intensivt 12-veckorsprogram som ger utvalda startupföretag chansen att
utveckla sina idéer i samarbete med Nordea och några av Nordens främsta fintech-experter. - Idén är att vi ska
lära oss tillsammans och hitta nya möjligheter till affärer och partnerskap genom samarbete, och i slutändan
erbjuda Nordeas kunder bättre digitala tjänster.
- Förra veckans slutgallring i Oslo gick jättebra och jag är oerhört imponerad av startupföretagens idéer,
engagemang och talang. Framför allt var vi på jakt efter idéer inom framväxande teknologier som kognitiv
databehandling, artificiell intelligens, finansiell tillämpning av blockkedjor och kreativa idéer för liv- och
pensionsförsäkringar. Och jag har glädjen att meddela att vi fick lovande uppslag inom alla de områdena, säger
Jan Sirich, chef för Experimentation & Learning i Nordea.
Det är andra gången som Nordea kör sitt Accelerator-program, som är det största i sitt slag i Norden. Det första
anordnades vintern 2015-2016. Startupföretagen fick över 600 000 euro i nytt kapital, och Nordea har fortsatt att
arbeta med två av dem (Jenny och Feelingstream).
Listan över deltagande företag ser ut så här hittills: Asteria (Sverige), Lenovium (Sverige), Kuan (Storbritannien),
Taviq (Finland), Tikkr (Sverige), Mina Tjänster (Sverige), Trayce (Danmark), Voxo (Sverige), Collectly (USA),
YeyNey (Norge), Smartcalling (Storbritannein UK) och Zash (Sverige).
Liksom vid det första programmet fungerar Nestholma som Nordeas partner. Även IT-jättarna Tata Consultancy
Services (TCS) och IBM medverkar i programmet, vid sidan om andra fintech-experter.

Läs gärna mer på www.nordeaaccelerator.com
Följ programmet på Twitter via @Nordeastartup or #NordeaAccelerator

För ytterligare information:
Petter Larsson, pressekreterare, tel 072 231 5250

Nordea är en av Europas tio största universalbanker mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder, 30 000 medarbetare och 600 kontor.
Nordeaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Vi har en bred expertis som erbjuder ett
omfattande utbud av produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. I Nordea bygger vi förtroendefulla
relationer genom vårt starka engagemang i både kunder och samhälle.
www.nordea.com

