
Scale up day yhdistää suomalaiset kasvuyritykset ja kansainväliset sijoittajat

Nordean kasvuyrityspankki tuo 25. elokuuta 14 Lontoossa toimivaa kansainvälistä sijoittajaa sekä suomalaisia
pääomasijoittajia keskustelemaan suomalaisten kasvuyritysten kanssa. Kansainväliset sijoitukset ovat nykyisessä
taloustilanteessa aiempaa tärkeämpi rahoituskanava suomalaisille kasvuyrityksille.

Scale up day -virtuaalitapahtuma yhdistää 25 Nordean kasvuyrityspankin asiakasta neljääntoista suureen kansainväliseen venture-
rahastoon. Rahoitusta hakevat yritykset ovat jo kasvussaan pidemmälle ehtineitä ja heillä on kansainvälisesti kiinnostava
liiketoimintamalli. Kansainvälisten sijoittajien lisäksi mukana ovat mm. Lifeline Ventures-, Inventure- ja Maki VC- rahastot
Suomesta, jotka myös sijoittavat myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin.

– Tapahtumasta haetaan miljoonien eurojen sijoituksia. Koronapandemia on muuttanut kasvuyritysten rahoitusnäkymiä
haastavammiksi, ja kansainvälinen rahoitus on entistä tärkeämmässä asemassa suomalaisille, voimakasta kasvua hakeville
startup-yrityksille. Kansainvälisille markkinoille tähtäävän yksittäisen yrityksen voi olla mahdotonta saada oikeita ovia auki omin
voimin, ja voimme pankkina olla tässä avuksi suhteillamme moniin kansainvälisiin rahastoihin, kertoo Nordean kasvuyrityspankkia
johtava Vesa Riihimäki. 

– Pääomasijoittajille tapahtuma on tilaisuus nähdä 2500 kasvuyrityksestämme tehokas läpileikkaus, ajankohtaisin ja
mielenkiintoisin joukko. Nordea on ainoa pankki Suomessa, jolla on näin kattava asiakaskunta kasvuyrityksiä. Uskallan väittää,
että moni näistä yrityksistä tulee lähivuosina keräämään jo kymmenien miljoonien sijoituksia, hän lisää.

– Nämä ulkomaiset suuret pääomasijoittajat kertovat arvostavansa tapahtuman tehokkuutta. He tapaavat puolessa päivässä
Suomen ajankohtaisimman ja relevantin kattauksen kasvuyrityksiä -  ja nyt koronan vaikutuksesta vielä ilman fyysistä
matkustamista. Kaikki odottavat löytävänsä uusia sijoituskohteita, sanoo Teija Nousiainen, joka on kasvuyrityspankissa juuri
aloittanut deal flow managerina ja toimii tilaisuuden pääorganisaattorina.

Nordean Kasvuyrityspankki toimii nyt jo kolmatta vuotta kumppanina Maria01 startup-kampuksen kanssa. Tänä vuonna tapahtuma
järjestetään koronaviruspandemian vuoksi virtuaalisesti, yhteistyössä Maria01 startup-kampuksen kanssa.

– Kasvuyrityspankin toiminta on Nordealle yhteiskuntavastuun kantamisen konkreettisimpia keinoja. Kasvulainojen, verkoston ja
mentoroinnin avulla autamme yrityksiä syntymään, kasvamaan ja jatkossa työllistämään yhä useampia suomalaisia. Skaalautuvan
liiketoimintamallin kasvuyrityksillä on perinteistä yritystä vahvempi työllistävä vaikutus. Pääomasijoittajille yhteistyö puolestaan
tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa oman sijoituksen arvoa vieraan pääoman tuella, Vesa Riihimäki sanoo.

Nordean kasvuyrityspankki on toiminut Suomessa vuodesta 2016. Sillä on 80 prosentin markkinaosuus suomalaisten
kasvuyritysten rahoittamisessa. Asiakaskuntaan kuuluu monen tyyppisiä yrityksiä eri puolilta Suomea, toimialoissa korostuvat
erityisesti teknologia- ja terveysliiketoiminta. Nordea etsii joukosta aktiivisesti kumppaneita myös palvelukehitykseen sekä
kohdeyrityksiä Nordean omaan venture-toimintaan.  
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