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Cleantech Invest osakkuusyhtiö ResQ Club avannut toiminnan
Hampurissa, Berliinissä, Münchenissä ja Kuala Lumpurissa
Cleantech Investin osakkuusyhtiö, ResQ Club, josta Cleantech Invest omistaa 8.7%, aloittaa tänään toiminnan Saksassa, alkaen Berliinistä,
Hampurista ja Münchenistä. Aiemmin tällä viikolla yhtiön aloitti Aasian liiketoiminnasta Malesiasta, jossa yli 30 ravintolaa tarjoaa tuotteitaan
ResQ Clubin kautta Kuala Lumpurissa ja Klang Valleyssä.
ResQ Club, jota voidaan käyttää mobiilisovellusten kautta (IOS ja Android) ja laiteriippumattomasti selaimen kautta (https://resq-club.com/app),
tarjoaa mahdollisuuden kuluttajille ostaa tuoretta laaturuokaa, joka muuten olisi heitetty pois. Nämä ylimääräannokset myydään
mobiilisovelluksen kautta, 40-70 prosentin alennuksella. Siitä lähtien kun ResQ Club lanseerasi palvelunsa tammikuussa 2016, palvelun
käyttäjät ovat pelastaneet yli 90.000 ruoka-annosta yli 200:ssa ravintolassa, hotellissa, kahvilassa ja muissa ruokapaikoissa. Edellämainitut
toimipaikat mukaanlukien, ResQ Club on käytössä nyt viidessä Euroopan maassa ja lisää yli 20 ravintolaa palveluunsa joka viikko.
Saksa on Euroopan väkimäärältään suurin maa ja kaupungit jotka yhtiö on valinnut osaksi palveluaan ovat Saksan kolmen suurinta
kaupunkia. Kansantalouden haasteista huolimatta Malesiassa yli 15.000 tonnia ruokaa heitetään pois joka päivä, josta määrästä 3.000 tonnia
voitaisiin käyttää ravitsemaan yli 2 miljoonaa ihmistä.
Tuure Parkkinen, toimitusjohtaja ja perustaja, ResQ Club: "9.5 kuukautta on kulunut palvelumme lanseerauksesta Helsingissä. Olemme tässä
ajassa ResQ:n avulla pelastaneet yli 90.000 ruoka-annosta ja saaneet yli 60.000 rekisteröitynyttä käyttäjää palveluumme. Vielä oleellisempaa
on, että olemme oppineet paljon sekä yhteistyökumppaneiltamme että ResQ Clubin käyttäjiltä. Tämän seurauksena palvelumme on kehittynyt
huimasti ja voimme tarjota entistä joustavampaa palvelua ja uusia maksutapoja.”
Parkkinen jatkaa: “Nyt on erittäin sopiva aika laajentaa isommille markkinoille. Saksa on erityisen kiinnostava markkina ResQ Clubin palvelulle:
Arvomaailma on hyvin yhteensopiva meidän kanssamme ja maassa on monenlaisia ruokapalveluita joille voimme tuottaa merkittävää lisäarvoa.
Olemme myös erittäin kiinnostuneita näkemään miten palvelumme otetaan vastaan Malesiassa, jossa sekä ruokakulttuuri että
ruokapalveluiden tarjonta ja rakenne eroavat merkittävästi niistä Euroopan maista joihin olemme laajentaneet palveluamme tähän mennessä."
Alexander Lidgren, Cleantech Investin toimistusjohtaja ja ResQ Clubin hallituksen jäsen kommentoi: “Koska vastaan Berliinin pop-up
toimistostamme tämä on jännittävää aikaa myös minulle. Berliinissä on lähes 5000 ravintolaa ja se on yksi Euroopan ympäristötietoisimmista ja
ruokaan intohimoisesti suhtautuvista kaupungeista. Olen kertonut ResQ:n palvelusta täällä Saksassa siitä lähtien kun saavuin tänne ja nyt
voin vihdoinkin näyttää heille miten palvelu toimii ja miltä se maistuu!”
ResQ Club lyhyesti
ResQ Club on palvelu jonka avulla on mahdollista pelastaa korkealaatuisen ruoan päätymistä ravintoloiden roskiksiin. Palvelu toimii iOS ja
Android sovelluksilla, tai selaimen kautta (resq-club.com/app).
ResQ:n palvelussa kaikki voittavat. Asiakkaat voivat ostaa hyvää ruokaa helposti ja edullisesti ja ravintolat ja kahvilat saavat liikevaihtoa
ylijäävästä ruoasta. Samalla kaikki tekevät ympäristöteon vähentämällä ruokahävikkiä.
ResQ Club on käytössä 25 kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Virossa ja Malesiassa. Palvelulla on yli 60.000
rekisteröitynyttä käyttäjää ja tähän mennessä yli 90.000 ruoka-annosta on pelastettu ResQ:n avulla. Palvelua käyttää nyt noin 400 ravintolaa,
kahvilaa, hotellia ja muuta ruoantarjoajaa ja yli 20 uutta ravintolaa lisätään palveluun joka viikko.
Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja on 80-prosenttisesti yhtiön työntekijoiden omistama. Sijoittajina yhtiössä ovat Cleantech Invest, Itrimin
perustaja Martin Anderlind ja Peter Carlsson, joka aiemmin toimi Vice Presidentin roolissa Tesla Motorsissa. ResQ Clubin pääkonttori sijaitsee
Helsingissä. Lisätietoja: www.resq-club.com
ResQ Clubin palvelun esittelevä video vuoden 2016 alkupuolelta on saatavilla seuraavan linkin takaa:
https://www.youtube.com/watch?v=EP00SiHJHAA
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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.
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