
Invesdor keräsi 1,2 miljoonaa
Osakepohjaisen joukkorahoituksen Pohjoismaiden markkinajohtaja keräsi palvelunsa kautta 1,2 miljoonaa euroa
Toimitusjohtaja näkee edessä paljon kasvupotentiaalia, mutta myös kiristyvää kilpailua
Rahoituksella vahvistetaan johtoasema Pohjoismaissa ja lohkaistaan siivu Englannin pitkälle kehittyneistä markkinoista

Osakepohjaisen joukkorahoituksen Pohjoismaiden markkinajohtaja Invesdor keräsi palvelunsa kautta 1,2 miljoonaa euroa. Invesdorin antiin osallistui
yhteensä 300 sijoittajaa 19 eri maasta. Myös Invesdorin suurin ulkoinen omistaja Taaleri Oyj nosti omistusosuuttaan annissa.

“Osakejoukkorahoituksessa ovat edessä sekä nopean kasvun että koventuvan kilpailun ajat. Jännittävä tilanne näyttää kiinnostavan myös sijoittajiamme”,
sanoo Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä.

Vuonna 2012 toimintansa aloittanut Invesdor on Pohjoismaissa alan kokeneimpia toimijoita ja Pohjoismaiden markkinajohtaja liikevaihdolla ja nettipalvelun
kautta sijoitetulla pääomalla mitattuna. Kilpailua syntyy kuitenkin nopeaan tahtiin.

”Kilpailijoita on tuntunut lähiaikoina syntyvän kuin sieniä sateella. Tämä on tervetullutta, sillä se kasvattaa markkinoita ja parantaa palvelua”, Mäkelä
huomauttaa. ”Fuusioiden ja yrityskauppojen ajat ovat kuitenkin vääjäämättä edessä, joten odotamme mielenkiinnolla mitä alalla tapahtuu seuraavan vuoden
aikana.”

Sitten viime rahoituskierroksensa Invesdor on laajentanut toimintaansa Englantiin, Norjaan ja Tanskaan. Nyt kerätyllä rahoituksella haetaan kasvua
ensisijaisesti näiltä markkinoilta uusille laajentamisen sijaan.

”Tavoitteemme on jatkaa Pohjoismaiden markkinajohtajana ja lohkaista siivu myös Englannin pitkälle kehittyneistä markkinoista. Pohjoismaissa on alalla
vielä paljon kasvupotentiaalia”, Mäkelä summaa.

Nyt päättynyt osakeanti oli neljäs kerta, kun Invesdor järjesti joukkorahoituskampanjan oman palvelunsa kautta. Omaa lääkettään säännöllisesti
maistavalla Invesdorilla suurta omistajapohjaa pidetään vain positiivisena asiana.

”Suuri omistajajoukko on meille arvokas markkinoinnillinen voimavara. He esimerkiksi vinkkaavat meille mahdollisista asiakkaista, suosittelevat
palveluitamme ja antavat kehityspalautetta”, Mäkelä kertoo. ”Olemme hyvin iloisia, että omistajajoukkomme kasvoi jälleen merkittävästi, ja toivotamme
uudet osakkeenomistajamme lämpimästi tervetulleiksi.”
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Invesdor lyhyesti:

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


