
Invesdorin ja Nestholman yhteistyö alkoi vakuuttavalla
ylimerkinnällä
Neonto Oy:n joukkorahoituskierros ylimerkittiin vikkelästi. Neonton joukkorahoituskierros on yrityskiihdyttämö Nestholman ja
Invesdorin yhteistyön ensimmäisiä hedelmiä.

Mobiilisovellusten suunnittelutyökaluja tekevä Neonto Oy lähti hakemaan osakeannilla 25 000–50 000 euroa, mutta keräsikin noin kolmessa
viikossa lähes 60 000 euroa. Anti jouduttiin sulkemaan etuajassa odotukset ylittäneen kysynnän vuoksi.

”Vieläkin usein kuulee sanottavan, ettei joukkorahoitus toimi B2B-yrityksille. Tässä on jälleen yksi hieno esimerkki siitä, että toimii se”,
toteaa Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä.

”Joukkorahoituskierroksella halusimme antaa tuotteen varhaisille käyttäjille mahdollisuuden tulla omistajiksi ja hyötyä tulevasta
menestyksestä. Tämä onnistui nimenomaan Invesdorin osakepohjaisen rahoitusmallin ansiosta”, Neonto Oy:n toimitusjohtaja Pauli Ojala
kiittelee. “Lisäksi nyt saavutettu tulos luo hyvän pohjan sille, että Neonto on haluttu sijoituskohde myös tulevissa rahoituskierroksissa.
Olemme iloisesti yllättyneitä ja erittäin kiitollisia sijoittajilta saamastamme vastaanotosta.”

Yhtiön tuote, Neonto Studio, on suunnittelijoille tarkoitettu visuaalinen työkalu mobiilisovellusten luomiseen. Se mahdollistaa aidosti natiivien
mobiilisovellusten luomisen ilman ohjelmointitaitoja.

Idea Neonto Oy:n joukkorahoituskierrokselle kumpusi Nestholman kiihdyttämöohjelmasta, jossa yritys on mukana. Invesdor on ohjelman
virallinen joukkorahoituskumppani.

”Invesdorin palvelu rokkaa ja Nestholma tukee startupeja monipuolisesti. Tämä on kova yhdistelmä”, Nestholman perustajajäsen Antti
Kosunen toteaa.

”Yhteistyö Invesdorin, Nestholman ja Neonton välillä toimi saumattomasti, mikä näkyy annin vakuuttavassa ylimerkinnässä. Nestholmalla
on kykyä tarjota startupeille erinomaista tukea, ja näemme yhteistyön jatkuvan menestyksekkäänä”, Mäkelä komppaa.
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Invesdor lyhyesti:

Invesdor on Pohjois-Euroopan johtavia osakepohjaisen joukkorahoituksen palveluja. Invesdor pyrkii vauhdittamaan Suomen talouskasvua
parantamalla startup- ja kasvuyritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. Autamme pääomaa etsiviä yrityksiä ja kasvuyrityksistä
kiinnostuneita yksityisiä sijoittajia löytämään toisensa verkossa. Pääoma tulee sijoittajilta eri puolilta maailmaa. Lisää tietoa yrityksestämme
ja palveluistamme osoitteessa invesdor.com.

Nestholma lyhyesti:

Nestholma on startup-kiihdyttämö, joka tarjoaa isoille yrityksille ja startupeille uudenlaisen tavan tehdä yhteistyötä. Tavoitteena on tarjota
kiinnostaville startupeille mahdollisuus työskennellä, oppia ja partneroitua samalla alalla toimivan ison yrityksen kanssa. Isolle yritykselle
Nestholman kolmen kuukauden kiihdyttämöohjelma tarjoaa uudenlaisen ja nopean tavan tehdä kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä löytää ja
ohjata uusia partnereita. www.nestholma.com

Neonto lyhyesti:

Neonton perustajina on joukko digitaalisten sisältöjen, mobiiliteknologian ja käyttökokemuksen suunnittelun ammattilaisia, joiden missiona
on muuttaa tapaa jolla mobiilisovelluksia kehitetään. Neonton ideana on tarjota suunnittelijoille työkalu, jonka avulla he voivat itsenäisesti
toteuttaa ideoitaan mobiililaitteille. Neonton tuote, Neonto Studio, julkaistaan alkuvuoden 2015 aikana.


