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Cleantech Investin salkkuyhtiö Nuuka Solutions suunnittelee
listautumista Tukholman First North listalle
Cleantech Invest Oyj:n osakkuusyhtiö Nuuka Solutions on päättänyt selvittää mahdollisuutta listautua Tukholman Nasdaq First North –listalle.
Cleantech Invest on aiemmin kertonut pyrkivänsä lähitulevaisuudessa pörssilistaamaan useita salkkuyhtiöitään. Aiemmin syksyllä Cleantech
Investin salkkuyhtiö Enersize kertoi listautumissuunnitelmistaan.

Nuuka Solutions valitsee seuraavaksi investointipankin listausprosessin järjestämiseksi. Listauksen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2017
aikana.

Cleantech Investin efektiivinen täysin laimennettu omistusosuus Nuuka Solutionista on 35,2%. 

Nuuka Solutions lyhyesti

Nuuka Solutions on suomalainen johtava kiinteistöjen informaatio- ja analytiikkajärjestelmä. Nuukan SaaS-pohjaisen järjestelmäsovelluksen
avulla tuodaan yhteen olemassa olevaa kiinteistöjen mittatietoa yhteen käyttöliittymään. Nuukan avulla kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät voivat
analysoida ja ymmärtää miten voidaan ylläpitää hyviä sisäilmaolosuhteita, saavuttaa merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa, tehostaa
LVIS- prosessin ja kiinteistöhuollon toimintaa sekä tuottaa kattava raportointi. Nuuka kerää ja tuo aiemmin vain automaatioeksperttien
saatavilla olleen datan näkyville kiinteistöjen kellareista kiinteistön käyttäjien ja kiinteistömanagereitten käyttöön ja mahdollistaa näin
paremman kiinteistöjen hallinnan ja arvonnousun. Nuuka kertoi äskettäin aloittaneensa valmistelut Kiinan markkinoille menoon yhdessä
tunnetun kiinalaisen energiatehokkuusyhtiön kanssa ja että yhtiö on laajentanut toimintaansa Belgian ja Hollannin kiinteistömarkkinoille.

Cleantech Investin toimitusjohtaja Alexander Lidgren kommentoi:

“Maailmanlaajuisesti sen mittatiedon, joka liittyy kiinteistöjen energian käytön ja ilmanlaadun hallintaan sekä muuhun kestävään kehitykseen,
hallinta on retuperällä. Nuuka tekee tästä mittatiedosta ymmärrettävää ja on meidän näkemyksemme mukaan kiinteistöhallinnoinnin palapelin
puuttuva palanen. Olemme nähneet asiakkaitten olevan erittäin tyytyväisiä ja näemme yhtiön olevan hyvissä kansainvälisissä
kasvuasemissa. Yhtiöllä on skaalautuva tuote joka ratkaisee todellisia ongelmia, ja uskon että sijoittajien on helppo ymmärtää ja arvostaa
Nuukan tuotteellaan tuomaa lisäarvoa.”

Mikko Valtonen, Nuuka Solutions VP Business Development, kommentoi:

“Olemme kasvaneet tänä vuonna useita satoja prosentteja ja näemme että olemme osoittaneet tuovamme arvoa asiakkaillemme, joiden
kiinteistöjä on Nuukan järjestelmässä kiinni jo yli 700 kappaletta. Nyt tavoitteenamme on nostaa lisäpääomia jotta voimme kiihdyttää kasvua ei
vain kotimarkkinoillamme Pohjoismaissa vaan myös Benelux-alueella, jossa meillä on jo yli 20 kiinteistöä Nuukan asiakkaina, mutta myös
Kiinassa ja mahdollisesti myös USA:ssa. Näemme että listautuminen First North Tukholmaan on hieno askel tällä mielenkiintoisella
kasvupolulla.”
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Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä.
Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä
Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on
listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Nuuka Solutions lyhyesti

Nuuka Solutions on suomalainen johtava kiinteistöjen prosessien reaaliaikainen informaatio- ja analytiikkajärjestelmä. Nuukan avulla
konsolidoidaan olemassaolevaa kiinteistöjen mittatietoa (building big data) yhteen käyttöliittymään. Nuukan avulla ylläpidetään hyviä
sisäilmaolosuhteita, energiatehokkuutta, tehostetaan LVIS- prosessin ja kiinteistöhuollon toimintaa ja tuotetaan kattava raportointi. Nuukan
palvelu on suunnattu erityisesti kiinteistön omistajille, kiinteistösijoittajille, vuokrataloyhtiöille ja energia-asiantuntijoille. Nuuka tuo datan
näkyville kiinteistöjen kellareista kiinteistön käyttäjien ja kiinteistömanagereitten käyttöön ja antaa näin mahdollisuuden parempaan
kiinteistöjen hallintaan ja arvonnousuun.



kiinteistöjen hallintaan ja arvonnousuun.
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