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Sijoitusinto yllätti autoalan älypuhelinratkaisuja kehittävän startupin.

Eximapin 117.000 euron sijoituspotti ylitti
tavoitteet lähes kaksinkertaisesti
Eximap Oy on uraauurtavia autoalan informaatioratkaisuja älypuhelimiin kehittävä
suomalainen startup-yritys. Se keräsi joukkorahoituspalvelu Invesdorin toteuttamassa
osakeannissa yli 117.000 euroa uuden AutoMopus -älypuhelinsovelluksensa
kansainvälistämiseen. Osakeanti onnistui yli odotusten.
Eximapin toimitusjohtaja Pasi Pohjala on tyytyväinen: ”Saavutimme minimitavoitteemme
helposti Invesdorin palvelupaketin avulla. Osakeannin huipputulos mahdollistaa Eximapille
kansainvälisen kasvun.”
Kaksi kuukautta kestäneen kampanjan aikana Eximap sai sijoituksia Suomen lisäksi muun
muassa Englannista, Saksasta ja Virosta.
”Osakeannin toteuttaminen oli ajankohtaista nyt, koska saimme ensimmäisen version
AutoMopus -palvelusta ja -sovelluksesta markkinoille Suomessa kesällä. AutoMopuksen
lanseerauksen myötä pystyimme esittämään konkreettisen arvolupauksen isommalle
sijoittajajoukolle”, toteaa Eximapin hallituksen puheenjohtaja Ville Lappalainen.
Myös Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä on tyytyväinen: ”Eximap on hyvä esimerkki
joukkorahoitukseen sopivasta teknologiayrityksestä. Yhtiön skaalautuva ja helposti
ymmärrettävä liiketoimintamalli sekä olemassa olevat näytöt liiketoiminnan kasvusta loivat
hyvän pohjan osakeannille. Hyvä valmistelu ja aktiivinen kampanjointi annin aikana eri
kanavissa varmistivat onnistuneen lopputuloksen."
Marraskuussa Eximap voitti Suomen ensimmäisen maakunnallisen kasvuyritysten
joukkosijoituskilpailun, Pirkanmaan joukkorahoitusprojektin. Eximap on myös yksi FinPron
MaaS (Mobility-as-a-Service) – Intelligent Vehicle and Traffic - kasvuohjelmaan valituista
yrityksistä.
Eximap Oy on tamperelainen startup-yritys, joka tuottaa uraauurtavia autoalan
informaatioratkaisuja älypuhelimiin. Eximapin pilvi- ja älypuhelinsovellusten avulla yritykset
pystyvät vastaamaan kuluttajamarkkinoiden ja liiketoiminnan muutoksiin nopeasti. Eximapin
avainhenkilöt ovat aikaisemmin toimineet Nokialla johtotehtävissä. Yritys tunnetaan
AutoMopus® ja Calixhaku -sovelluksista, jotka voi ladata AppStoresta, Google Play tai
Windows Phone -kaupoista.
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Invesdor on Helsingistä käsin toimiva finanssiteknologiayritys (fintech), joka ylläpitää
Euroopassa toimivaa velka- ja osakejoukkorahoituksen palvelua. Vuonna 2012 perustettu
Invesdor on tähän mennessä kerännyt yli 9,7 miljoonaa euroa 45 joukkorahoitusprojektille.
Yli 70 prosenttia Invesdorin kautta tehdyistä sijoituksista on tehty vuoden 2015 aikana.
Alustansa rakentamiseen Invesdor on kerännyt noin 1,8 miljoonaa euroa, pääosin oman
joukkorahoituspalvelunsa kautta.
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