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Hiihtäjä Matti Heikkinen Cleantech Investin ensimmäinen “Brand
Ambassador” -brändilähettiläs
Cleantech Invest on solminut yhteistyösopimuksen suomalaisen maastohiihtäjän Matti Heikkisen kanssa. Kyseessä on ensimmäinen ns.
brändilähettiläs “Brand Ambassador” -sopimus Cleantech Investin ja ammattilaisurheilijan välillä. Sopimus on kestoltaan 2 vuotinen ja sisältää
kahden vuoden jatko-option.

Matti Heikkinen on viime vuosina ollut yksi maailman parhaista mieshiihtäjistä. Hänellä on maailmanmestaruus 15 kilometrillä sekä kolme muuta
maailmanmestaruusmitalia. Viime kaudella hän oli yhteistuloksissa viides Tour de Skillä ja kolmas World Cupissa. Hänen päätavoitteensa tällä
kaudella on talviolympialaiset Etelä-Koreassa helmikuussa. 

“Matti Heikkinen on yksi maailman parhaista maastohiihtäjistä mutta vielä oleellisempaa on, että on vaikeaa löytää urheilijaa, jonka asenne
paremmin vastaisi Cleantech Investin asennetta” sanoo Lassi Noponen, Cleantech Investin hallituksen puheenjohtaja ja jatkaa “aivan kuten
maastohiihto, taistelu ilmastonmuutosta vastaan on pitkä ja vaivalloinen. Joudumme ajoittain taistelemaan ylämäkeen ja aivan kuten Matti on
tunnettu kyvystään jättää kaikki voimat ladulle, myös me Cleantech Investillä takaamme, että teemme kaikkemme maksimoidaksemme
liiketoimintamme tuottaman positiivisen ympäristövaikutuksen."

Matti Heikkinen: “Olen Cleantech Investin pitkäaikainen tyytyväinen osakkeenomistaja ja olen erittäin iloinen päästessäni näin ainutlaatuisen
yhtiön kumppaniksi, jolla on sekä positiivinen ympäristövaikutus että erinomaiset kasvumahdollisuudet. Yhtiön toiminnassa yhdistyvät
kiinnostukseni ympäristökysymyksiin sekä sijoittamiseen. Pidän myös siitä, että pystyn yhdistämään äärimmäisen ja rationaalisen, ja koen
sijoittamisen Cleantech Investiin äärimmäisen rationaalisena. Yhtiön tarkoituksena on parantaa maapallon ekosysteemien tilaa kasvattamalla
liiketoimintoja, jotka ratkaisevat ympäristöhaasteita. Kohtaan ilmaston lämpenemisen haittavaikutukset päivittäin ja olen innostunut päästessäni
edustamaan yhtiötä, johon todella uskon.”

Brand Ambassador –yhteistyö Matti Heikkisen kanssa liittyy Cleantech Investin toiminnan laajentamiseen ja profiloitumiseen globaalilla tasolla.
Kattava strategiapäivitys tullaan julkistamaan marraskuun 29. päivänä, jolloin Helsingissä järjestetään lanseeraustilaisuus nimeltään The Sexy
Truth. Tilaisuuteen voi ilmottautua linkistä https://www.eventbrite.com/e/the-sexy-truth-impact-tickets-38731868060

Matti Heikkinen on älykäs, menestynyt urheilija, joka omaa kanssamme samanlaisen ajattelutavan. Hän ottaa haasteet vastaan ja aidosti
välittää luonnosta. Maastohiihto on Pohjoismaissa vahva laji, jonka tulevaisuus riippuu kyvystämme torjua ilmastonmuutos. Matti on
nousemassa omaan huipputasoonsa ja sama pätee Cleantech Investiin. Yhdessä olemme vertaiset kumppanit kiinnittämään yleisön huomiota
taisteluun ympäristöongelmia vastaan sekä myös maastohiihtoon” sanoo Alexander Lidgren, Cleantech Investin toimitusjohtaja, ja jatkaa “en
voi vielä kertoa enempää, kuin että tulemme jatkossa entistä enemmän korostamaan liiketoimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia ja
säilyttämään itsellämme enemmän sen tuottamasta arvosta. Näemme positiiviset ympäristövaikutukset ja arvonluonnin toistensa edellytyksinä.
Odotamme todella pääsevämme julkistamaan kaikki yksityiskohdat marraskuun 29. Päivä Helsingissä, Sexy Truth –tapahtumassa.”
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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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