
              Bocap 
                     Investments by invitation 

Bocap Investment Oy 
Konserniyhtiöt 

Bocap SME Advisors Oy  -  Bocap Finance Oy  -  Feelis Helsinki Oy 
www.bocap.fi 

	  
 
18.9.2014 
	  
Bocap lanseerasi uuden ennakkotilausten rahoitusratkaisun pk-sektorin alati 
paisuviin käyttöpääomatarpeisiin 
 
Suomalaisten pk-yritysten rahoituksen saanti on heikentynyt pankkien tiukkenevien 
yrityslainakriteerien ja taantuman puristuksessa. Entistä useampi yrittäjä saa nykyään 
rahoittaa itseään suurempia asiakkaitaan maksuaikojen pidentyessä ja projektirahoituksen 
tarjotessa lähinnä takapainoisia maksuposteja. Etabloituneetkaan yritykset eivät saa 
rahoitusta vahvistetuille ennakkotilauksilleen, koska pankit ja perinteiset rahoitusyhtiöt 
rahoittavat vain jo toteutunutta laskutusta. 
 
Tähän markkinoiden murroskohtaan Bocap Finance Oy on kehittänyt ennakkotilausten 
rahoitukseen soveltuvan rahoitusratkaisun. Rahoitus voi olla asiakas- tai projektikohtaista, 
tai vaihtoehtoisesti yritys saa Bocapilta luottolimiitin, jonka avulla yritys voi rahoittaa 
liiketoimintaansa joustavasti. Rahoitus räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. 
Vakuusmassana lainoitukselle riittää joissain tapauksissa pelkkä tuleva laskutus.  
 
Bocap Financen aloittaessa toimintansa reilu vuosi sitten havaitsimme pk-yrittäjien 
rahoitustarpeiden olevan kaikkein kriittisimmät kohtalaisen nuorissa yrityksissä, joilla on jo 
tuote markkinoilla ja yritys on vahvalla kasvu-uralla, mutta traditionaaliset rahoituskanavat 
eivät tarjoa mitään apua. Harva yritys pääsee pysyvän kasvun uralle pelkästään 
omistajiensa sinnikkyydellä ja tulorahoituksen turvin. Rahoitusratkaisua tarjotaan 
tyypillisesti liikevaihdoltaan EUR 1milj. – EUR 25milj. kokoisille yrityksille lainasummien 
vaihdellessa EUR 100.000,- ja EUR 1,5milj. välillä.  
 
"Bocapin avulla moni pk-yrittäjä onkin jo saanut aikaiseksi kasvuloikan, jota ei olisi 
mahdollista saavuttaa ilman meitä", toteaa Bocap Financen toimitusjohtaja Raoul Konnos. 
"Ennen vanhaan hoettiin kyllästymiseen asti sitä, että suomalainen ei osaa myydä, mutta 
globalisoituneessa maailmassa suomalaisyritysten akilleenkantapääksi onkin 
muodostumassa rahoituksen tyrehtyminen", täydentää Bocap-ryhmän perustaja ja Bocap 
Financen hallituksen puheenjohtaja Julianna Borsos.  
 
Bocap-ryhmä rahoittaa tällä hetkellä paria kymmentä suomalaista pk-yritystä. 
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Bocap on suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin panostava riippumaton pääomasijoitusyhtiö. Yrityksiä 

rahoitetaan sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisesti. Bocapin rahoittajina on  
suomalaisia institutionaalisia sijoittajia kuten henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä, säätiöitä,  

eläkekassoja ja varakkaita yksityishenkilöitä. 


