
Nordea yhteistyöhön Maria 01 -startup-yhteisön kanssa
Nordea on sopinut kolmivuotisen kumppanuussopimuksen Maria 01 -startup-yhteisön kanssa. Helsingissä entisen Marian sairaalan tiloissa
toimiva Maria 01 on Pohjoismaiden suurin startup-yhteisö, jossa työskentelee jo 700 jäsentä. Yhteisöön kuuluu 85 yritystä ja määrä kasvaa
voimakkaasti. Mukana on pääomasijoittajia, bisnesenkeleitä, kiihdyttämöitä, palvelun tarjoajia ja lukuisia startup-yrityksiä.

- Maria 01 on yhteisö ja startup-keskus, jossa teknologia-alan eturintaman yrittäjät ja sijoittajat rakentavat tulevaisuutta. Tarjoamme kotipesän
ja verkoston oman yritystoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Sairaala toimii vuosittain kohtaamispaikkana sadoissa teknologia-alan
startupien tapahtumissa, Maria 01:n toimitusjohtaja Voitto Kangas kertoo.

- Uusien yritysten tukeminen kasvun tiellä on valtaisan tärkeää Suomen talouskasvun ja tulevaisuuden hyvinvoinnin varmistamiseksi.
Kasvuyrityksillä on suuri tarve rakentaa paikallista ja kansainvälistä kumppaniverkostoa sekä löytää vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja. Toimimalla
tiiviissä yhteistyössä lähellä yrityksiä voimme auttaa näiden kasvuhaasteiden ratkaisemisessa, sanoo Nordean pk-yrityksistä vastaava johtaja
Iiro Korander.

- Uskomme, että kolmen vuoden päästä Maria 01:n yhteisö on kasvanut jo tuhansiin jäseniin ja satoihin yrityksiin. Tavoitteenamme on tulla yhä
syvemmin osaksi startup- ja kasvuyritysten ekosysteemiä sekä tavoittaa yhteistyön kautta uusia asiakkaita ja sijoittajakumppaneita niin
Suomesta kuin ulkomailta. Odotamme myös, että kohtaamme yhteistyön myötä fintech-alan kumppaneita, joiden kanssa voimme rakentaa
uusia palveluita Open Banking -visiomme mukaisesti, Nordean kasvuyritysyksikön johtaja Vesa Riihimäki kertoo.

Nordea perusti vuoden alussa uudenlaisen kasvuyritysyksikön, joka neuvoo ja tukee yritysten kasvun edellytyksiä ja auttaa yrityksiä
verkostoitumaan. Yksikkö vastaa pankkipalveluiden lisäksi myös vaihtoehtoisten rahoituspalveluiden myynnistä ja aktiivisesta
pääomasijoittajayhteistyöstä.

- On mahtava saada Nordea mukaan Mariaan. Kasvuyhtiöiden rakentamisessa tarvitaan tiivistä ja jatkuvaa keskustelua yrittäjien, sijoittajien
sekä rahoittajien välillä. Tämän lisäksi tarvitaan näkemystä, järkevää riskinottoa ja nopeita päätöksiä. Nordean yhteistyö Maria 01:n kanssa tuo
varmasti paljon arvoa yrittäjille ja tuo pankkikonsernin laajan tuotevalikoiman entistä paremmin esille kaikille startupien parissa toimiville, toteaa
Sami Lampinen, Mariassa toimivan pääomasijoitusyhtiö Inventuren toimitusjohtaja.
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Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta
finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 31 500 työntekijää ja konttoreita 600 toimipaikassa. Nordean osake noteerataan
Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


