
Alexandria Pankkiiriliike sijoitti joukkorahoituspalvelu Invesdoriin
Sijoituspalveluyhtiö Alexandria Pankkiiriliike on hankkinut vähemmistöosuuden yritysten joukkorahoituspalvelu Invesdorista.

Alexandria Pankkiiriliike on tehnyt pääomasijoituksen Pohjois-Euroopan ensimmäiseen avoimeen osakepohjaiseen
joukkorahoituspalveluun. Suomalainen Invesdor Oy tarjoaa palvelua, jonka kautta kasvuyritykset voivat myydä listaamattomia osakkeitaan
yleisölle.

Joukkorahoitus (englanniksi crowdfunding) on jatkuvasti kasvava rahoitusmuoto, joka helpottaa kasvuyritysten pääomien hankintaa sekä
uusien ideoiden esittelyä laajemmille kohderyhmille. Joukkorahoituksessa yrityksen kaipaama pääoma kerätään yksityisiltä sijoittajilta ja
yhteisöiltä, jotka kukin tekevät yhtiöön pienen sijoituksen tukeakseen yrityksen kasvutavoitteita.

- Koemme, että joukkorahoitus on mielenkiintoinen vaihtoehto kasvuyritysten rahoituksen järjestämiseen. Kasvuyrittäjyyden tukeminen sopii
hyvin yhteen Alexandrian arvojen kanssa. Invesdorin palvelulle on selvästi kysyntää, ja tukemalla palvelua voimme samalla tukea suoraan
suomalaista yrittäjyyttä. Alexandrian lisäksi pääomasijoittajien joukossa on mukana myös Taaleritehtaan kaltainen arvostettu ja innovatiivinen
toimija, mikä kuvastaa hyvin palvelun aikaansaamaa kiinnostusta, Alexandrian toimitusjohtaja Jan Åkesson kertoo.

- Olemme todella tyytyväisiä että olemme saaneet palvelun taustalle Alexandrian ja Taaleritehtaan kaltaisia nimekkäitä sijoitusalan yrityksiä.
Alexandrian tekemä sijoitus vahvistaa entisestään Invesdorin asemaa uskottavana joukkorahoituspalveluna sekä sillanrakentajana perinteisen
sijoitustoiminnan ja kasvuyritysten rahoituksen välillä. Tavoitteenamme on tehdä Invesdorista Pohjois-Euroopan paras joukkorahoituksen
alusta, ja nyt meillä on entistä paremmin resursseja tuon tavoitteen saavuttamiseksi, Invesdorin perustaja Lasse Mäkelä jatkaa.  

Alexandria Pankkiiriliikkeen omistukseen on siirtynyt 8.5.2013 suunnatulla osakeannilla 2,245 Invesdor Oy:n osaketta, eli 9,95 % koko
osakemäärästä. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Alexandrian osuus on yhtä suuri kuin varainhoitotalo Taaleritehtaan
huhtikuussa hankkima vähemmistöosuus.
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Invesdor tarjoaa yrityksille kilpailukykyisen vaihtoehdon rahoituksen hankkimiseen

Invesdor tarjoaa kaikille suomalaisille helppokäyttöisen ja ymmärrettävän tavan tehdä sijoituksia listaamattomiin, pieniin kasvuyrityksiin.
Invesdorin joukkorahoituspalvelu avattiin toukokuussa 2012, minkä jälkeen palvelun kautta on investoitu eri kasvuyrityksiin yhteensä 470 000
euroa. Osakepohjaisen joukkorahoituksen kokonaismarkkinat olivat maailmanlaajuisesti 116 miljoonaa dollaria vuonna 2012.

www.invesdor.com 

Alexandria Pankkiiriliike

Alexandria Pankkiiriliike on seitsemäntoista toimintavuotensa aikana kasvanut Suomen kolmanneksi suurimmaksi sijoituspalveluyhtiöksi.
Alexandria on erikoistunut erilaisiin sijoittamisen ja säästämisen ratkaisuihin. Yhtiö palvelee 55 000 asiakastaan 20 paikkakunnalla yli 230
sijoitusalan ammattilaisen voimin. Alexandria Pankkiiriliikkeen lisäksi Alexandria-konserniin kuuluvat Alexandria Rahastoyhtiö sekä
strukturoituihin sijoitustuotteisiin keskittyvä Alexandria Markets.

www.alexandria.fi


