
              Bocap 
                     Investments by invitation 

www.bocap.fi 

	  
	  

Bocapista johtavan LED-valaistusyhtiön Greenled Oy:n osakas  
Bocapin PK Arvonkasvattajat I -rahasto ja Bocap-konserniin kuuluva teollisen muotoilun sijoitusyhtiö Feelis 
Helsinki Oy ovat tänään solmitun sopimuksen myötä Greenled Oy:n osakkaita. Oululainen Greenled on 
Suomen johtava energiaa ja ympäristöä säästävien LED-valaistusratkaisujen kokonaistoimittaja.   
 
Bocap on pieniin ja keskisuuriin suomalaisyrityksiin sijoittava riippumaton pääomasijoitusyhtiö. Yrityksiä 
rahoitetaan sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisesti. Bocapin taustarahoittajiin kuuluu 
suomalaisia institutionaalisia sijoittajia kuten henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä, säätiöitä ja eläkekassoja. 
 
Bocap-rahastojen perustaja Julianna Borsos on ylpeä uudesta salkkuyhtiöstä: ”On ilo olla mukana nopeasti 
kasvavan toimialan suomalaisessa kärkiyhtiössä’’. Feelis Helsinki Oy:n johtaja Vilma Torstila jatkaa: 
”Greenled on juuri sellainen hyvin johdettu kasvuyhtiö, jonka toiminnassa haluamme olla mukana. 
Greenledin kokonaispalveluissa ja tuotteissa yhdistyvät muotoilu, teknologia ja funktionaalisuus parhaalla 
mahdollisella tavalla.” 
 
Greenled Oy on vuonna 2010 perustettu yritys, joka on toimittanut kotimaisia LED-valaistusratkaisuja yli 
tuhannelle asiakkaalle. Yhtiön asiakkkaita ovat yritykset, kaupungit ja kunnat. Yrityksen liikevaihto kipuaa 
kuluvana vuonna yli 8 miljoonaan euroon. Keväällä 2015 Greenled lanseerasi yhteistyössä Osramin kanssa 
ensimmäisen katuvalaistuksen kokonaishallintapalvelun sekä älykkäät Sirius-katuvalaisimet. Sirius-
palvelukokonaisuus on saavuttanut merkittävän markkinaosuuden kuntien ja kaupunkien 
katuvalaistushankkeista. 
 
‘’Kokonaisuutena Bocapin osakkuus parantaa yrityksen kykyä jatkaa kasvua kansainvälisillä markkinoilla. 
Kaltaisellemme kasvuyritykselle on myös erittäin tärkeää saada vahvistusta hallitustyöskentelyyn’’, toteaa 
Greenledin hallituksen puheenjohtaja Matti Koskelo. 
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Vilma	  Torstila,	  puh.	  040	  5474010	  
Johtaja,	  osakas,	  Feelis	  Helsinki	  Oy	  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bocap on suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava riippumaton pääomasijoitusyhtiö. Yrityksiä rahoitetaan 
sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisesti. Bocapin taustarahoittajina on suomalaisia institutionaalisia 
sijoittajia kuten henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä, säätiöitä, eläkekassoja ja varakkaita yksityishenkilöitä. Bocapin 
salkkuyhtiöitä on nyt noin 20 ja näiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. Kohdeyhtiöt työllistävät yli 
1000 henkilöä.  


