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Kaidi Finland
Vuonna 2016 perustettu Kaidi Finland on uusiutuvaa energiaa tuottava yritys, joka suunnittelee
toisen sukupolven biojalostamon rakentamista Kemin Ajokseen vuoteen 2019 mennessä. Kaidi
Finlandin omistaa Kiinan suurimpiin bioenergiatoimijoihin kuuluva Sunshine Kaidi New Energy
Group.
Suunniteltu biojalostamo perustuu Kaidin kehittämään uuteen teknologiaan, joka mahdollistaa
korkealaatuisen biodieselin valmistamisen suoraan puupohjaisesta biomassasta. Toteutuessaan
Kemin biodieseltehdas tuottaisi 200 000 tonnia biopolttoainetta vuodessa.
Kaidi Finlandin toimitusjohtaja on Pekka Koponen, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Kaidi
Finland aloittaa hankkeeseen tarvittavien osaajien rekrytoinnit vuoden 2016 aikana.
Kaidin Finlandin edustajana Suomessa toimii Pohjoismaiden johtava innovaatiokonsulttitoimisto
Spinverse, joka osallistuu Kaidi Finlandin liiketoiminnan kehittämiseen, suunnitteluun, rahoituksen
keräämiseen ja yhteistyökumppanien etsimiseen. Spinverse on erikoistunut avointen
innovatiivisten ekosysteemien kehittämiseen ja uusien nousevien teknologioiden
kaupallistamiseen. 12 toimintavuotensa aikana Spinverse on johtanut yli miljardin euron arvosta
innovaatiohankkeita.

Sunshine Kaidi New Energy Group
Kaidi Finlandin omistaa kiinalainen Sunshine Kaidi New Energy Group, joka on erikoistunut
uusiutuvan energian tuotantoon, ympäristöteknologiaan ja energiatuotteisiin. Vuonna 1992
perustettu Kaidi kuuluu Kiinan suurimpiin bioenergiatoimijoihin.
Tällä hetkellä Kaidilla on toimintaa 24 provinssissa Kiinassa sekä Vietnamissa. Kaidin arvo on yli
seitsemän miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee yhteensä noin 8 000 työntekijää.
Kaidia johtava holdingyhtiö on yksityisomistuksessa, ja Kaidin tytäryhtiö Kaidi Ecological and
Environmental Technology Co Ltd on listattu Shenzhenin pörssissä. Kaidin pääkonttori sijaitsee
Kiinan Wuhanissa, Hubein maakunnassa.
Kaidin yritystoiminta Kiinassa on jaettu kolmeen yksikköön, joita ovat: New Energy, Energy Saving
and Environment Protection sekä New Material. Yrityksen strategisena tavoitteena on rakentaa yli
250 biovoimalaitosta vuoteen 2022 mennessä.
Sunshine Kaidi New Energy Groupin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toimii Chen
Yilong, joka on myös yksi yrityksen perustajista.

Kaidin johto
Chen Yilong (s. 1959) on yksi Sunshine Kaidi New Energy Groupin perustajista.
Tällä hetkellä hän toimii yrityksen toimitusjohtajana ja hallituksen
puheenjohtajana. Yilong on suorittanut tohtorin tutkinnon ja hän toimii
tohtoriopiskelijoiden väitöskirjatöiden ohjaajana.

Pekka Koponen (s. 1967) on Kaidi Finlandin toimitusjohtaja. Hän on perustanut
Kaidin edustajana Suomessa toimivan Spinverse Groupin vuonna 2004. Ennen
Spinverseä hän työskenteli useissa merkittävissä johtotehtävissä Nokialla.
Koponen on suorittanut MBA-tutkinnon IMD:ssä Lausannessa Sveitsissä ja
valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta.

