
Thomas Petroff nimitetty Invesdorin Suomen maajohtajaksi

Maajohtajan nimityksellä Invesdor vahvistaa asemaansa kotimarkkinallaan Suomessa. Nordealta asiakasvastuullisen johtajan
paikalta siirtyvä Thomas Petroff aloittaa tehtävässä 1.9.2016.

”Olemme keskittyneet paljon kansainväliseen kasvuun, mutta Suomi on markkina-alueistamme tärkein ja haluamme lujittaa asemamme täällä”,
Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä sanoo. ”Thomas on tähän oikea henkilö, ja toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi tiimiin.”

”Rahoitusmarkkinat muuttuvat nopeasti, markkinoille tulee uusia toimintamalleja ja asiakkaille tarjolla olevat vaihtoehdot monipuolistuvat ja
kehittyvät kaikin tavoin. Kehitys on hyväksi ja on tärkeää, että niin rahoitusta kuin sijoituskohteita hakeville on tarjoilla laajasti eri vaihtoehtoja.
Odotan innolla että pääsen mukaan tähän muutokseen osana Invesdorin hienoa tiimiä”, toteaa Invesdorin uusi Suomen maajohtaja Thomas
Petroff.

Invesdorin Suomen maajohtajana Petroff tulee vastaamaan yhtiön kotimaan asiakkuuksista ja kotimaisten sijoituskohteiden tarjonnan
laajentamisesta Invesdorin palvelussa. Petroff tulee myös kehittämään Invesdorin suhteita instituutiosijoittajien suuntaan.

Petroff tuo Invesdorin tiimiin yli 20 vuoden kokemuksen pankkimaailmasta Nordealta. Hän aloitti Nordealla vuonna 1996 ja eteni nopeasti
investointipankkipalveluihin, jossa hän kerrytti 11 vuotta kokemusta ennen siirtymistään yrityskauppojen rahoitukseen. Viimeisimmän
seitsemän vuoden aikana hän oli asiakasvastuullisena johtajana Nordean suuryrityspalveluissa, jossa hänellä oli kokonaisvastuu osasta
Nordean suurimmista yritysasiakassuhteista.

”Osakepohjainen joukkorahoitus hivuttautuu varttuessaan yhä enemmän myös pörssi- ja instituutiomaailmaan, ja joukkorahoituspalveluja
käytetäänkin jo pörssilistautumisissa. Uskomme Thomaksen kokemuksen tukevan tätä Invesdorin kehityssuuntaa erinomaisesti sekä
vahvistavan asemaamme Suomessa entisestään”, Mäkelä kertoo.
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Invesdorin osakeanti 2016 on käynnissä; sijoitettuna jo yli 1,1 miljoonaa euroa. Lisätietoa osoitteessa www.invesdor.com/invesdor2016

Invesdor lyhyesti:

Invesdor on Helsingistä käsin toimiva finanssiteknologiayritys (fintech), joka ylläpitää Euroopan laajuisesti toimivaa osake- ja
lainajoukkorahoituksen palvelua. Invesdor on Pohjoismaiden johtava osakepohjaisen joukkorahoituksen palvelu vuonna 2015 palvelun kautta
sijoitetulla pääomalla ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2012 perustetun Invesdorin kautta on sijoitettu yhteensä yli 15 miljoonaa euroa.


