
Pohjoismaiset startupit kiinnostavat maailman suurimpia sijoittajia
– Nordean ”pikatreffeillä” kymmeniä yrityksiä
Nordea järjestää syksyn aikana kaksi virtuaalista Investor Speed Dating -tapahtumaa, joissa autetaan pohjoismaisia
startup-yrityksiä ja paikallisia ja kansainvälisiä sijoittajia löytämään toisensa. Mukana tapahtumissa on kymmeniä
yrityksiä ja useita, maailman suurimpiin lukeutuvia Venture Capital -rahastoja. Yritysten ja sijoittajien ”pikatreffit” ovat
osa Nordean yhteistyötä Slushin kanssa. 

”Maailman kymmenestä suurimmasta ja aktiivisimmasta Venture Capital -rahastosta Nordea Investor Speed Datingiin osallistuu
kuusi. Suurimmat näistä ovat yli 100 miljardin euron suuruisia. Mukana on kolme merkittävää amerikkalaista sijoitusrahastoa, ja
Euroopasta käytännössä kaikki suurimmat toimijat”, kertoo johtaja Vesa Riihimäki Nordean Startup and Growth -yksiköstä. 

Yritykset ovat voineet hakea tapahtumiin syksyn aikana. Ensimmäinen tapahtumista järjestettiin 20. lokakuuta.

”Kiinnostus on ylittänyt odotuksemme. Lokakuun tapahtumassa oli yli 140 kohtaamista startup-yrittäjien ja sijoittajien välillä.
Mukana oli yli 50 kasvuyritystä kaikista pohjoismaista. Seuraava, hiukan isommille eli scaleup-yrityksille suunnattu vastaava
tapahtuma järjestetään marraskuussa”, Riihimäki jatkaa. 

Yritysten mielenkiinto on ollut niin suurta, että Nordea on päättänyt toteuttaa ylimääräisen Investor Speed Datingin keväällä 2021. 

”Nordea on johtava pohjoismainen yritysrahoittaja. Haluamme auttaa startupeja kasvattamaan liiketoimintaansa ja luomaan uusia
työpaikkoja kaikissa Pohjoismaissa. Yrittäjyyden tukeminen on olennainen osa yhteiskuntavastuutamme, ja menestyvistä
startupeista kasvaa meille uusia, pitkäaikaisia asiakkaita. Investor Speed Dating on konkreettinen tapamme tukea kasvuvaiheen
yrityksiä sekä luoda yhteyksiä tuleviin asiakkaisiin. Tukemisella on erityinen roolinsa etenkin nykyisessä haastavassa
taloustilanteessa, ja toisaalta haluamme jatkaa kasvuamme ja uusien asiakkaiden hankkimista”, kertoo Nina Arkilahti, Nordean
Business Banking -liiketoiminnasta pohjoismaisesti vastaava johtaja.
 
Investor Speed Dating -tapahtumakonseptia on kehitetty ja toteutettu vuodesta 2018 lähtien osana Nordean ja Slushin yhteistyötä. 

Nordea on yksi Slushin pääyhteistyökumppaneista myös tänä vuonna. 
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Lue lisää täältä.

Nordea on pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja
henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake
noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


