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Butterfly Ventures on tehnyt ensimmäisen sijoituksen uudesta Butterfly Venture Fund III rahastostaan. Kohdeyritys on Proximi.io. Proximi.io on helppokäyttöinen paikannusalusta, joka
toimii liimana fyysisen maailman ja mobiilien päätelaitteiden välillä, yhdistäen kaikki sisä- ja
ulkotiloissa hyödynnettävät paikannuslaitteistot ja -ohjelmistot yhden järjestelmän alle. Sijoitus on
tehty yhdessä aikaisempien rahoittajien, suomalaisten ja tanskalaisten enkelisijoittajien, kanssa.

“Proximi.io toimii erittäin kiinnostavassa ja yhdessä nopeimmin kasvavista markkina
segmenteistä. Pelkästään sisätilapaikannusmarkkinan on arvioitu kasvavan 4 miljardista 23
miljardiin dollariin seuraavien viiden vuoden aikana.” selittää Juho Risku, yksi Butterfly
Venturesin osakkaista ”Proximi.io on erittäin hyvin paketoitu ja helppokäyttöinen alusta, joka
tarjoaa ensiluokkaista asiakastukea. Myös haastattelemamme asiakkaat vahvistivat nämä
molemmat asiat. Lisäksi alustalla tuntuu olevan hyvä imu, jonka voi nähdä myös
kasvumittareista. On myös virkistävää nähdä nainen startup-yrityksen toimitusjohtajana.”,
hän lisää.

Tammikuisen julkistamisensa myötä, Butterfly Venture Fund III:sesta on tarkoitus tehdä sijoitus 10
uuteen portfolioyhtiöön vuosittain seuraavien neljän vuoden ajan. Kuten Proximi.io:n tapauksessa,
joka on myöhäisen siemenvaiheen yritys, Butterfly Ventures sijoittaa tyypillisesti hieman
aikaisemman vaiheen yrityksiin, kuin useimmat muut pääomasijoittajat. Yleensä ensisijoitus tehdään
siemen- tai jopa aikaisessa siemen vaiheessa. Rahasto keskittyy sijoittamaan laiteinnovaatioihin
(hardware), laitteistoihin läheisesti liittyviin ohjelmistoihin ja syvään teknologiaan (deep tech).

”Tähtäämme korkealle, haluamme päästä suosituimmaksi alustaksi mobiilipaikannusta
hyödyntävien yritysten ja kehittäjien keskuudessa maailmanlaajuisesti. Butterfly Venturesilla
on yrityksen tulevaisuudesta samanlainen näkemys kuin meillä. Näimme myös erittäin
positiivisena heidän asiantuntemuksensa hardwaren ja softwaren solmukohdassa, heidän
vahvan portfolionsa, ja uuden rahaston kansainvälisyyden. Sattumalta toimistomme myös
sijaitsevat vierekkäisissä toimistohuoneissa Maria 0-1 startup hubissa. Yhteistyöstä tulee
varmasti läheistä ja tehokasta.” sanoo Annina Koskiola, Proximi.io:n toimitusjohtaja.
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Butterfly Ventures

Butterfly Ventures Oy on aikaisen vaiheen startup-yritysten kehittämiseen ja niihin sijoittavien
pääomasijoitusrahastojen hallinnointiin erikoistunut yhtiö, joka hallinnoi Butterfly Venture Fund III
ja Northern Startup -rahastoja. Tällä hetkellä aktiivisesti ensisijoituksia tehdään Butterfly Venture
Fund III-rahastosta ja se keskittyy laiteinnovaatioihin (hardware) ja syvän teknologian (deep tech)
yhtiöihin, joiden liiketoiminta perustuu ainutlaatuiseen, useimmiten suojattuun ja vaikeasti
toistettavaan teknologiaan. Rahaston yhtenä painopistealueena ovat tutkimuslähtöiset innovaatiot ja
yliopistoyhteistyö. Rahasto sijoittaa erityisesti kovaa kasvua tavoitteleviin siemenvaiheen yrityksiin.
Sijoituskohteita etsitään pääasiassa Suomesta. Lisäksi rahasto aikoo sijoittaa myös muualle
Skandinaviaan ja Balttiaan. Butterfly Ventures Oy:llä on toimipisteet Oulussa ja Helsingissä, sekä
lisäksi toimintaa rahastoa hallinnoivien osakkaiden kautta Tukholmassa ja Yhdysvalloissa.

Web: http://butterfly.vc

