
Vesa Riihimäki, Nordea Startup & Growth

We deliver value to 

scalable businesses 

and venture partners



Kasvu-ja Scale Up -yritysten rahoitusratkaisut / pankit
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+Nordea 

Startup&Growth

143mio

141
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Nordea Startup & Growth

4 months up and running, 35 customers, 

4mio loan portfolio, team of 5.Sweden 

Norway 

Denmark 

3 months up and running, 20 customers, 

5mio loan portfolio, team of 2.

12 months up and running, 150 customers, 

3.6mio loan portfolio, team of 3

Finland
• 6 years history, 3 last years nation wide focus

• Team of 22 persons

• 2500 customers, 1300 of them have a loan, average loan 100te

• Markets share 75% (85% of growth companies)

• 280mio credit portfolio
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• Rahoituslähteiden monipuolistuminen

• Avustus- ja rahoituskonsultit jne

• Lainalla syndikoitu rahoituspaketti

• Rahoitettavuus yli ajan

• Kumppanin verkosto ja mentorointi

Huomioita ajassa
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Scalability & Credit policy
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1. Customer need: avoid dilutation via leveraging when scalability is proven 

2. Typical status: Negative EBITDA (ongoing and next year)

3. Impact of new equity & Customer rating (often 80% state collateral)

4. Key competence: How to prove profitable scalability



• Laina ja limiitti

• Alkuvaiheen startuprahoitus

• Rajun kasvun growthrahoitus

• Leasing, factoring, korttituotteet

• Trade Finance ratkaisut

• Vakuudet, julkiset takaukset ja kovenantit

• Paketoidut juniorilainat

• Siltarahoitukset

• Osakaslainat

• Joukkorahoitus / Venture Funding / Equity investments

• Bonds / SME Bonds / Debt Advisory & Syndications / LBO / Investment Banking Advisory (M&As, 

IPOs…)
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Rahoitusmuotoja



• Pieni yrityslainavälittäjä – tyypillisesti täydentävä rooli

• Kokoluokkaan 100te-300te nopeampi prosessi, myös 0.3me-2me löytyy ratkaisuja

• Hinta 3-5% yli Nordean hinnan tai 8-12% kiinteä tyypillistä + järjestelypalkkio 2-6%

• Alisteisuus lisäsopimuksella

• Lyhennykset ja päättyminen seniorin jälkeen

• Ei dilutoi

• Vahvistaa omavaraisuutta pankin laskelmassa

• Seniorilaina päätös ensin – osana sijoittajamateriaalia

Small retail junior loans
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• Nordea sopinut Euroopan Investointirahaston (EIR) kanssa SME InnovFin – takausohjelman

aloittamisesta Toukokuun 2018 lopulla.

• Tarkoitettu nopeasti kasvaville ja innovatiivisille pk-yrityksille, taloudellisesti kannattaviin investointeihin

• Takausohjelma mahdollistaa edullisemman rahoituksen, sekä pienentää yrityksen vakuusvaadetta
– Lainalle 50 % EIR takaus ja mahdollisuus 30 % Finnvera-takaukseen.

– Laina hinnoitellaan EIR:n marginaalilaskurilla→ edullinen rahoitusmarginaali

• Kenelle sopii? – perusvaatimukset:
– Listaamaton pk-yritys, jossa alle 500 työntekijää

– Lainatarve korkeintaan 7,5meuroa

– Yritys täyttää vähintään yhden EIR:n innovatiivisuuskriteereistä
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SME InnovFin



• 2016 Liikevaihto 600te, tappio 250te, Ova 29%

• 2017 Liikevaihto 1700te, tappio 700te, Ova noin 30% equity kierroksen turvin

• 2 VC rahastoa jo sisässä

• Yritys hakee kasvulainaa 750te / 4v

• Yrityksen asiakasluokka: riskiasiakas jos laina myönnetään

• Seniorilaina 500te / 4v

• Juniorilaina 250te / 4,5 v

• Ova 50% ja asiakas normaaliasiakkaan riskiluokassa

• Tulossa iso equity kierros vuoden sisällä jolloin uudelleenrahoitetaan koko 750te

Case asiakas, junior
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• 2016 Liikevaihto 3000te, tappio -3500te

• 2016 Tase 5500te, OVA 10%

• Yritys hakee kasvurahoitusta

• Yrityksen asiakasluokka: riskiasiakas jos laina myönnetään

• Ratkaisu: Laina 5000te ja OPO kierros 7000te

Case asiakas, voimakkaan kasvun vaihe
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