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Ainutlaatuinen rahasto selkeällä fokuksella

Nordic FoodTech VC on Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen
uuteen ruokaan ja ravintoteknologiaan sijoittava rahasto.

Etsimme ja tunnistamme markkinoiden potentiaalisimmat
aikaisen vaiheen yritykset ja tuomme niihin kaupallista- ja
markkinaosaamista sekä autamme tekemään suurista
ideoista vieläkin suurempia menestystarinoita.

Sijoitamme vastuullisesti; investoimme yrityksiin,
innovaatioihin ja ihmisiin, joilla on suurin mahdollinen
vaikuttavuus ru uan tulevaisuuteen.
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#UusiRuoka
muuttaa niin ruuan tuotannon, jakelun

kuin kulutuksenkin.



Ruokateol I isu uden arvo
Eu:ssa on 1200 miljardia €
vuodessaia se on suurin
työl I istävä teol I isu uden
toimiala.
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ruokatJ#jiTfi
on muututtava.
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YK: "Maai lma
tarvitsee 70%
enemmän ruo
2050."
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Muuttuvat
olosuhteet eivät
mahdollista
nykylstäkään
ruuantuotantoa. .):
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I ttykyinen ruokatuotanto on osa ongelm aa

Food production globally currently accounts for...

öb 40%orbnduse
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Source: United Nations
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Euroopan ravintoloissa roskiin 7 miljardia
ja Suomessa 70 miljoonaa annosta lvuosi

113 or 1.3 billion tons
of globat food production is lost
or wästed annuallyAnnual global food production
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Nykyisen
ruokavalion
vaikutukset

yhteiskuntaan
ovat dramaattisia.



Ruokaketjuko on ainoa
ei-dig italisoitu I i iketoiminta -al u e?
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Ruualla ja sen tuotannolla on keskeihen
vaikutus yksilön, yhteiskunnan ja koko
planeetan hyvi nvoi nti i n.

Vastu u I I isen ja tu levaisu uskestävän
ruokatuotannon mahdollistaminen on yksi
ihmiskunnan suurimmista vaikuttavuuslteoista.

V
TARVITSEMME

UUTTA RUOKAA"



viimeisen viiden vuoden aikana on
investoitu n. 50 mrd€ uutta pääomaa

Global VC investment in food tech

€ 14se
€t2,28

€ 9,Se

€ 6,98

€ 3,08r
20L4 2015 20L6 20t7 2018E
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Lähde: Dealroom & Five Season Ventures



Pohjoismaisen ruuan vahvuudet
ovat globaali kilp iluetu T
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Tuotamme
puhdasta,

turvallista,
terveellistä ja

luotettavaa ruokaa.

Meidän osaamisella
ja teknologialla on

kasvavaa kysyntää.



Nordic FoodTe h VG:
50 M€:n pääoma ahasto

pohjoismaisen os amlsen
viemiseksi glob aleiksi

ratkaisuik T
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Pohjoismai nen eri koisos aam i nen vai kuttaviksi
ratkaisuiksi globaaleihin haasteisiin
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Resurssitehokas
ja ekologinen

ravintoarvoketju
Uudet ravintoaineet Hyvinvointi

FoodTechVC
NORDIC



Sijoitamme 5 vuoden aikana 11 . 30 yritykseen
MIHIN SIJOITETAAN?
(MARKKTNA) €

r Suomi
r Pohjoismaat

Baltia

MITEN SIJOITETAAN?

SEED

ENSISIJOITUKSET JATKOSIJOITUKSET

Sijoituskriteerit
lnnovatiivinen ja uniikki idea

Teemayhteensopivuus
Vai kuttavuuskriteerit

Uusi teknologia/todellista arvoa
Tiimi, osaaminen ja intohimo

Globaali näkökulma alusta asti

Vähemmistöosuus (1 0-20%)

NORDIC

(n. 15 kpl)

STARTUP

(n. 15 kprl)

o
Rahaston toimiaika
Toiminta alkaa
Sijoitusperiodi
Portfolioaika

Q112020
5 vuotta
6 vuotta

Varhaisen vaiheen yritf,s
Alle 7 vuotta vanha liiketoimintä

Seed: ei kaupallistettu keksintö

Startup: lii ketoimintavaihe
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Pääomasijoittaj Ien mukanaolo yrityksessä
vauhdittaa kasvua

25.0 %

2A,O ",4

,l5,0 
7"

1CI,0 %

5,0 %

0"0 %

PooomosijoitustCI seuronneen kolmen vuoden
keskimöoröinen vuosikosvu 2010 -2A17

1.1 "/"

-

Pööomosijoittojien
kohdeyritysten
keskimööröinen
kosvuvquhti on ollut
liikevaihdollo mitqttuno
6 kertoo jo
henkilösrömööröllö
mitsttuno 15 kertqo
nopeompoq somon
toimiolon jo kokoluokon
verrokkiyritysten jou kkoon
verrottuno.

Liikevsihto

r Verrokkiyritykset

Henkilöstö

r Pööomusijoituksen seoneet yritykset

FoodTecfrt&
NORDICLähde: Toimialatutkimus * Pääomasijoittajien vaikutus yritysten kasvuun 2010-2}fi (23.1.2019) #ruuomosiioitiojot
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