
Kasvuyritykset kuulolla Nordean webinaarissa: Miten sijoittaja toimii
poikkeustilanteessa? 

Kasvuyritysten riskipitoinen venture-markkina on hyvin suhdanneherkkä, ja taloudellinen poikkeustila näkyy helposti
saatavilla olevassa rahoituksessa. Suomalaisessa kasvuyrityskentässä on paljon kysymyksiä ilmassa siitä, mitä
sijoittajat tässä tilanteessa tekevät. Nordea järjestää webinaarin 14. huhtikuuta, jossa sijoittajat päästetään ääneen.
Myös median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan webinaariin.

– Meillä on lähiajan kokemusta venture-rahastojen ja enkelisijoittajien käyttäytymisestä taloudellisen kriisin eri vaiheissa viime
vuosikymmeneltä. Tälläkin hetkellä on jo nähty monien sijoituskierrosten keskeytyminen ja uusien rahoituskierrosten aloittamisen
vaikeus, kertoo Nordean kasvuyrityspankin Vesa Riihimäki. 

– Toki poikkeuksiakin on. Meillä on myös monta tuoretta rahastoa, joilla vielä riittää sijoitusvarallisuutta ja jotka aktiivisesti etsivät
kiinnostavia kohteita. Sijoittajat ja rahoittajat analysoivat uusia kohteita nyt aiempaa tarkemmin, ja koronaviruksen aiheuttama
vaikutus lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä selvitetään aina huolella.

– Moni sijoittaja ja rahoittaja käyttää paljon aikaa nykyisten asiakkaiden taloudellisen tilanteen turvaamiseen, ja uusien hankkeiden
päätökset kestävät normaalia kauemmin, Vesa Riihimäki kertoo.

Alan kokeneimmat sijoittajat ja rahoittajat puhumassa

Webinaarin asiantuntijat edustavat alan kokeneimpia sijoittajia ja rahoittajia.

– Heiltä saa hyvän kuvan siitä, mikä on mahdollista, mitä kannattaa tehdä, miten kannattaa toimia ja mihin ei kannata aikaa
satsata, Vesa Riihimäki toteaa.

Asiantuntijat ja aiheet:

Miten korona vaikuttaa VC-rahastomarkkinoihin globaalisti ja Suomessa? Mikä on Inventuren sijoituspolitiikka jatkossa?
• Sami Lampinen, puheenjohtaja Pääomasijoittajat & Managing Partner, Inventure

Mitä aiemmat kriisit vuosina 2000 ja 2008 ovat opettaneet? 
• Artturi Tarjanne, Partner, Nexit Ventures

Kriisi businessenkelin ja enkeliverkoston silmin
• Reima Linnanvirta, enkelisijoittaja & puheenjohtaja, FiBAN

Nordean rahoitusratkaisut kriisitilanteessa
• Vesa Riihimäki, Nordea Startup & Growth -yksikön johtaja

Finnveran ratkaisut kriisitilanteessa
• Otto Lindstedt, rahoitusjohtaja, Finnvera

Business Finlandin tuki kriisitilanteessa
• Marjo Ilmari, johtaja, Business Finland

Myös median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan webinaariin ilmoittautumalla tästä.
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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 yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 10 miljoonaa
asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


