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Cleantech Invest knyter till sig skidvärldsmästaren Matti
Heikkinen som sin första varumärkesambassadör
Cleantech Invest har inlett samarbete med den finska längdskidåkaren Matti Heikkinen. Detta är det första varumärkespartnerskapet mellan
Cleantech Invest och en professionell idrottare. Avtalet är på två år och inkluderar en option att förlänga med ytterligare två år.

Matti Heikkinen är en av världens bästa manliga längskidåkare under de senaste åren. Han har vunnit guldmedalj på VM 15 km och har tre
ytterligare VM-medaljer. Förra säsongen kom han totalt femma på Tour de Ski och totalt trea i Världscupen distans. Hans största mål i år är
Vinter-OS i Sydkorea kommande Februari.

"Matti Heikkinen är en av de bästa längdskidåkarna med vad som är än viktigare, är att hans attityd så väl reflekterar vår företagsanda",
säger Cleantech Invest styrelseordförande Lassi Noponen. “Precis som i längdskidåkning, är kampen mot klimatförändringarna lång och
mödosam. Vi kämpar båda i uppförsbacke ibland, och precis som Matti är känd för att verkligen ge allt i sina lopp garanterar vi på Cleantech
Invest att vi lämnar allt på banan för att maximera vår positiva miljöpåverkan..”

Matti Heikkinen: "Jag är sedan sedan en längre tid nöjd aktieägare i Cleantech Invest och är exteremt glad att bli partner till ett unikt företag
som har både positiv miljöpåverkan och tillväxtpotential. Cleantech Invest kombinerar två av mina intressen, att investera och miljöfrågor.  Jag
tycker också om att kombinera det extrema med det rationella och finner det extremt rationellt att investera i Cleantech Invest. Cleantech
Invests syfte är att förbättra våra ekosystem genom att bygga företag som löser globala miljöutmaningar. Jag möter de negativa
konsekvenserna av klimatförändringarna varje dag och är exalterad att representera ett bolag som jag verkligen tror på."

Lanseringen av Matti Heikkinen som varumärkesambassadör sker inför Cleantech Invests ansats att öka kännedomen om bolaget och
positionera sig internationellt. En omfattande strategiuppdatering kommer att lanseras den 29 November vid evenemanget The Sexy Truth i
Helsinki. Biljetter kan bokas här https://www.eventbrite.com/e/the-sexy-truth-impact-tickets-38731868060

“Matti Heikkinen är en smart och framgånsrik  idrottare  med en inställning liknande vår egen. Han kämpar sig genom motgångar och bryr sig
genuint om naturen. Norden är starka inom längdskidåkning och det är en sport som är beroende av att vi stävjar  klimatförändringarna. Matti
är på väg mot sin bästa form någonsin, liksom vi. Tillsammans är vi värdiga partners för att skapa mer uppmärksamhet till kampen mot
miljöutmaningar såväl som till längdskidåkning” säger Alexander Lidgren, VD Cleantech Invest.  “Just nu kan vi inte säga mer än att vi i ökande
utsträckning avser att betona  den positiva miljöpåverkan våra bolag har såväl som att tillvarata mer av den affärsuppsida vi genererar. Vi ser
det ena som en förutsättning för det andra. Vi ser fram emot att offentliggöra detta mer detaljerat den 29 November på The Sexy Truth…”

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i
portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning
finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.
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