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Cleantech Invest kasvattaa omistustaan ResQ Clubissa
Cleantech Invest on osallistunut ResQ Clubin totetuttamaan osakkaiden sisäiseen rahoituskierrokseen. Cleantech Investin omistus ResQ
Clubissa oli 8.7% ennen rahoituskierrosta ja 14.7% kierroksen jälkeen. Useat muutkin osakkaat osallistuivat rahoituskierrokseen.  

ResQ Clubin liiketoiminta on ns. “digital foodin”, nopeasti kasvavan globaalin megatrendin keskiössä. Digital food alueella on jo syntynyt
useiden miljardien dollarien arvoisia kasvuyhtiöitä ja ko. trendi muuttaa urbaania elämäntyyliä ympäri maailman. 

ResQ Club mahdollistaa kuluttajille ravintolaruoka annosten, jotka muuten menisivät hukkaan, löytämisen runsaasta alennettuun hintaan.
ResQ Club mahdollistaa kuluttajille edullisen ravintolaruuan ostamisen ja samaan aikaan tutustumisen uusiin ravintoloihin. Yhtiön liiketoiminta
on yhtiön perustamisen tammikuussa 2016 jälkeen kasvanut voimakkaasti kuukaudesta toiseen.  

Cleantech Investin toimitusjohtaja Alexander Lidgren ja ResQ Clubin hallituksen jäsen:

“Potentiaalinen markkina laadukkaiden annosten pelastamiseen on yli 20 miljardia EUR Euroopassa ja vastaavan kokoinen USA:ssa. ResQ
Club on todentanut liiketoimintamallinsa saavuttaen Suomessa kannattavuuden, ja replikoi nyt kasvua valituissa kaupungeissa. Tuotteen
houkuttelevuus, positiivinen ympäristöimpakti ja yhtiön sitoutunut tiimi ovat kaikki hyvin vaikuttavia.”

ResQ Clubin toimitusjohtaja Oula Antere:

“Nykyinen fokuksemme on kansainvälinen kasvu ja olemmekin päässeet hyvään alkuun ostettuamme hiljattain Berliiniläisen Mealsaverin -
yhtiön. Näemme nyt jo kasvun lähtevän lentoon Saksassa. Olemme kasvaneet 160 000 käyttäjämäärään ja 700 aktiiviseen kuukausittaiseen
annosten tarjoajamäärään, mutta olemme vasta raapaisseet markkinaa.”
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ResQ Club lyhyesti

ResQ Club on vuonna 2015 perustettu palvelu joka vähentää laaturuoan ruokahävikkiä. Palvelulla on yli 160.000 rekisteröitynyttä
käyttäjää. www.resq-club.com

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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