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Flexbright Oy

• Virallinen nimi: Flexbright Oy 

• Y-tunnus: 2307398-2

• Osoite: Teollisuustie 1, 90830 Haukipudas (Oulu)

• Status: Start-up yritys siemenrahoitusvaiheessa

• Teollisuus: Painettu elektroniikka

• Teknologiaosaaminen: Komponenttien ladonta
rullata rullalle prosessilla joustaville virtapiireille, 
suunnittelu ja valmistus

• Missio: Flexbright tuo LED-valoa paikkoihin, 
joissa sitä ei ole ennen totuttu näkemään, 
mahdollistaen entistä parempia ja 
ekologisempia lopputuoteratkaisuja
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Flexbright Oy saavutuksia ja seuraavat askeleet

• Kehitystyötä yli 6 vuotta VTT:llä kehitetyn R2R 
hybriditeknologian pohjalta

• 3 patenttia ja ammattitaitoinen 7 henkilön tiimi

• Oma tuotantolinja käytössä jo 2 vuotta

• ISO 9001 laatujärjestelmä

• Massatuotanto alkaa NSG Pilkington Automotive 
Finland Oy:n kanssa 2019

• Alihankintaladontaa usealle partnerille

• Laajan pinta-alan RGB LEDFOIL tuoteperhe valmis
vuoden 2020 aikana

• Kannattava liiketoiminnan taso 12 kuukauden
kuluessa, tähän vaiheeseen haemme nyt rahoitusta

• Voimakas liiketoiminnan skaalaaminen 24-36 kk 
kuluessa, jolloin tulee mukaan isompia rahoittajia
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Flexbright Oy tehdas
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Flexbright tiimi
DI Pekka Makkonen, CEO, perustaja, pitkä kokemus valmistavasta 
teollisuudesta, toimitusjohtajana osallistuu myös merkittävästi 
myyntiin ja markkinointiin
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TkT Kari Rönkä, COO, Operatiivinen johtaja, pitkä 
kokemus elektroniikkateollisuudesta ja VTT:llä R2R 
hybriditeknologiasta sekä VTT:n pilottiympäristön tiimin 
vetäjänä, erinomainen teknologiaosaaminen

TkT Kimmo Keränen, perustajajäsen ja työskentelee 
vanhempana tutkijana VTT:lllä. Erinomainen 
fotoniikan ja R2R hybridi-teknologian osaaminen

• DI Janne Koskela, Elektroniikkasuunnittelija, työskennellyt aiemmin Oulun Yliopistolla painetun 
elektroniikan piirissä, huippuosaamista painettujen virtapiirien ja sovelletun elektroniikan tiimoilta

• DI Samuli Leivo, elektroniikkasuunnittelija ja sovellusasiantuntija, työskentelee tällä hetkellä 
Pilkingtonilla auttamassa heidän lopputuotteen kaupallistamisessa

• DI Hassan Gilani, Tuote- ja myyntipäällikkö, työskentelee asiakasrajapinnassa myyden lähinnä 
dynaamisia näyttöratkaisuja, yhtenä markkina-alueena Arabiemiraatit tällä hetkellä, erittäin hyvin 
perehtynyt Flexbrightin lopputuotteisiin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin

• Ins. Tomi Karasti, Flexbrightin valmistuslinjan pääoperaattori ja tuotantopäällikkö, päässyt 2 vuoden 
aikana sinuiksi uniikin ladontalinjan kanssa ja on varmasti maailmanluokan osaaja rullalta rullalle 
komponenttien ladonnassa

• Virpi Jumisko, valmistuslinjan operaattori ja tuotannon työntekijä, tekee myös tarvittavia 
jälkikäsittelytöitä ja testausta, sekä demoja, erinomainen tuotannon ”moniottelija”
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Kilpailuetuja

Teknologian etuja:

• Kustannustehokkain tapa tuottaa laajan pinta-
alan elektroniikkaa

• Joustavan elektroniikan tuomat edut muotoilulle

• Uniikki R2R valmistusteknologia, kopioiminen
vaikeaa ja vie aikaa
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Hyötyjä asiakkaille ja loppukäyttäjille:

• Mahdollistaa entistä kevyempiä lopputuotteita ja 
erityisen Matalan hiilijalanjäljen, myös
lopputuotteen tukirakenteiden osalta

• Voidaan laminoida lasin väliin, tekstiileihin, muovin
sisään jne. Mahdollistaen kompaktit rakenteet

• Myös useiden metrien pituiset yhtenäiset
valaistuspinnat ja muut elektroniikkapiirit
mahdollisia



Autoteollisuuslasit 
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• NSG Pilkington Automotive Finland Oy 
ankkuriasiakkaana

• Pilkingtonin lopputuotetta, tuulilasia, 
johon on integroitu Flexbrightin
tuottamat LEDFOIL elementit, ei voida
toteuttaa millään muulla kilpailevalla
teknologialla
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• Tuotteen loppuasiakkaalle tuomat edut
verrattuna perinteiseen led-näyttökoteloon
ovat kiistattomat:

• Painon säästö 80-90%

• Tilan säästö ja muotoilun vapaus

• Tuote on vaikeasti kopioitavissa



LED-näytöt ja arkkitehtuurivalaistus 
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• Missiomme on tuoda LED-valaistusta
paikkoihin, joissa sitä ei ennen ole 
totuttu näkemään

• Lasin välissä

• Muovirakenteissa

• Tekstiilien yhteydessä jne.
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• Tämän
liiketoimintasegmentin
potentiaali on todella iso 

• Olemme parhaillaan
kehittämässä
“systeemituotetta” eli
valmista ratkaisua, jossa on 
LEDFOIL-komponentin lisäksi
ohjauselektroniikkaa ja
sisällönhallintaohjelmisto
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Esimerkkejä laajan pinta-alan LEDFOIL- ratkaisuista 
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Sopimusvalmistus ja uudet konseptit
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• Ladontapalveluita myös mahdollisille
kilpailijoillemme, jotta saamme luotua
markkinan ja kilpailua

• Menossa on myös useita mielenkiintoisia
tuotekehitys- ja demo projekteja usean
asiakaspartnerin kanssa, myös muita kuin
LED-sovelluksia, kuten laajan pinta-alan
sensoriverkot

• Joistain näistä “lähdöistä” on odotettavissa
merkittävää ja skaalattavaa liiketoimintaa

• Kaikkiin projekteihin emme voi lähteä, mutta
niihin kyllä, joissa kehitämme edelleen
osaamistamme ja saamme myös
asianmukaisen korvauksen

• Olemme mukana myös EU-tason
tutkimushankkeiden hakemuksissa. Näissä
hankkeissa kuitenkin pyrimme kehittämään
valmistusprosessiamme ja tuotteita lyhyellä
tähtäimellä tulevaan liiketoimintaan
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Esimerkki yhdestä jo julkistetusta projektista

• Suomalainen start-up yritys Sensible 4 
yhdessä Japanilaisen Mujin kanssa on 
tuonut markkinoille autonomisen 
sähköbussin

• ”Gacha”- niminen konseptiauto voitti 
15.10.2019 ”World Self-Driving
Transport Challenge” kisassa Dubaissa 
miljoonan dollarin palkinnon, mikä avaa 
heille myös huikeat 
liiketoimintamahdollisuudet 
Arabiemiraattien markkinoilla

• Vuoteen 2030 mennessä 
Arabiemiraateissa 25% ajoneuvoista on 
itse ajavia

• Tässä kulkuneuvossa löytyy Flexbrightin
LEDFOIL- teknologiaa sekä bussia 
kiertävässä informatiivisessa valovyössä 
että Pilkingtonin toimittamissa 
tuulilaseissa
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Useampi sovellusalue tähtäimessä
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Kohti monipuolisempaa tuotantoa
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TARJONTA NYT

•Tuotesuunnittelu

•Komponenttiladonta R2R laitteella

•Johdotukset ja yksinkertaiset ohjausratkaisut

LYHYEN TÄHTÄIMEN TAVOITE (12 kk)

•Valmis optimoitu systeemituote = LEDFOIL + 
sisällönhallinta

•LEDFOIL komponenttien suojaus kosteutta ja 
mekaanisia rasituksia vastaan

•Optimaaliset ohjausratkaisut (HARDWARE)

•Optimoitu sisällönohjausohjelmisto 
(SOFTWARE)

PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITE (36 kk)

•Ladonta-alustan valmistus (SUBSTRATES)

•Loppukokoonpanotyöt asiakkaille (SUB-
ASSEMBLIES)

Suunnittelu
Ladonta-
alustat

Komponent-
tien ladonta

Testaus
Systeemi-
tuotteet

Lopputuote-
kokoonpanot

LEDFOIL-tuotteiden valmistusketju

Suurempi jalostusaste = enemmän tulosta
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Liiketoimintamalli

Flexbrightin liiketoiminta perustuu
kumppanuuksiin eri sovellusalueilla toimivien
globaalisti operoivien vahvojen partnereiden
kanssa.

• “Hardware” - Markkinoille partnereiden kautta
kehittämällä ja myymällä heille LEDFOIL-
komponentteja

• “Software” – Sisällönohjausjärjestelmän
lisenssoiminen

• “Service” - Valmistuskapasiteetin rakentaminen, 
ylläpito ja huolto

• “Licensing” - Teknologian lisenssoiminen
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Riskit

• Markkinoiden hidas syttyminen
• Lääke: eteneminen yhdessä maksavan asiakkaan 

kanssa (Pilkington)

• Viiveet tuotekehityksessä (teknologiariski)
• Lääke: Kokenut ja taitava tiimi, eteneminen yhdessä 

maksavien asiakaspartnerien kanssa

• Kilpailijat
• Lääke: patentit, valmistusprosessiosaaminen ja 

markkinoiden paras sisällönohjausjärjestelmä

• Rahoituksen loppuminen
• Lääke: Sitoutuneet omistajat ja johto, mahdollisuus 

rahoituksen järjestämiseen yritysintegraatioiden 
kautta

• Avainhenkilöiden menettäminen
• Lääke: sitouttamisohjelmat, omistajuus, tyytyväisyys 

ja tiedonsiirto
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Yrityksen rahoitustilanne ja tarve

• Ennusteemme mukaan
kuolemanlaakso on ohitettu vuoden
2020 aikana ja saavutamme
kannattavan liiketoiminnan tason

• Olemme tähän asti sijoittaneet
Flexbrightiin n. 1,5 miljoonaa euroa
ja saaneet n. 1,2 miljoonaa euroa
julkista tuotekehitystukea ja 
investointitukea (BusinessFinland, 
ELY, EU)

• Tarvitsemme nyt 500 000 euroa lisää
pääomarahoitusta skaalauksen
valmisteluun

• Flexbrightin kulurakenne 2019
• Palkat ja sivukulut 25 000 e
• Tuotantolinjan osamaksu 11 000 e
• Vuokrakulut, sähkö ym. 5000 e
• Muut kiinteät kulut 9000 e
• Yhteensä 50 000 e
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Rahoituskierros 2019

• Flexbright on nyt myöhäisessä siemenrahoitusvaiheessa ja 
tämä kierros tulee jäämään viimeiseksi kierrokseksi, jossa
otamme mukaan vielä enkelisijoittajia

• Keräämme nyt vähintään 300 000 euroa ja enintään 500 000 
euroa uutta rahoitusta osakeannin kautta

• Tavoitteena on varmistaa, että mahdollisissa viivetilanteissa
Pilkingtonin tuotteen kaupallistamisessa rahat eivät lopu
kesken

• Toisaalta haluamme panostaa myyntiin, markkinointiin ja 
lopputuotteen viimeistelyyn laajan pinta-alan dynaamisessa
RGB LEDFOIL tuotesovelluksessa ja tehdä erityisesti
arkkitehtuurivalaistukseen skaalattava valmis
lopputuoteperhe

• Kuinka käytämme nyt kerättävät rahat
• 150 000 e myynti, markkinointi, lanseeraus

• 100 000 e tuotekehitys

• 150 000 e seuraavan valmistuslinjan etumaksu

• 300 000 e käyttöpääoman riittävyyden turvaaminen
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Rahoituskierros 2019

• Avaus 12.2019

• Päättyminen 31.3.2020

• Kerättävä rahoitus 500 000 
euroa

• Minimi sijoitus 1 osake 800 
euroa

• Pre-valuaatio 2,84 M euroa

• Dilutaatio 15%
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Rahoituskierros 2019
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OSAKEANTI 2019

OSAKAS OSAKKEET OSUUS 
Sun Heart Invest Oy (Satu ja Pekka 
Makkonen) 2345 56%

CNNRM (Rusnano) 796 19 %

Työntekijät ja enkelisijoittajat 406 10 %

Uudet osakkeet 625 15 %

YHTEENSÄ 4172 100 %

Uusia osakkeita 625 Kpl

Hinta 800 euroa/osake

Yhteensä 500000 Euroa

Pre-valuaatio 2837600 Euroa

Valuaatio täyden dilutaation jälkeen 3337600 Euro

Dilutaatio 15 %

• Ennen tätä osakeantia Satu ja 
Pekka Makkonen ostivat Sun 
Heart Invest Oy:n nimissä 250 
osaketta hintaan 800 
euroa/osake, yhteensä 200 000 
euroa

• Tällä kierroksella myös osa
nykyisistä omistajista tulee
ostamaan lisää osakkeita

• Yhtiöllä on vain yksi osakesarja

• Osakeanti päätetään heti kun
kaikki osakkeet on merkitty tai 
viimeistään 31.3.2020, jos uutta
rahoitusta on saatu kerättyä
vähintään 300 000 euroa



Flexbright Oy:n askeleet 
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2013 - 2015 2016 - 2018 2019 - 2020 2021 -> 

Teknologian 
kehitys 

• Tuotekehitysprojekteja

• Komponenttidemoja

Ensimmäiset 
sovellukset

• Asiakkaille 
lopputuotedemoja

Markkinoille tulo

• Kaupallistaminen

• Arvoketjut ja 
tuotantoprosessit

Skaalaaminen

• Kansainvälisyys

• Useita tuotantolinjoja

• Useita 
liiketoimintamalleja

•OPO 0,6 
m €

•Laina 0,1 
m€

0,7 
m€ 

•OPO 0,26 
m €

•Tuki 0,64 
m€

•Laina 0,65 
m€

1,55 
m€

•OPO 0,7 
m€

•Tuki 0,2 m€

•Tulot 0,3 
m€

1,2   
m€

•Privavate

•Public

•Loan

30+ 
m€
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EXIT 
- Teolliset sijoittajat mukaan
- Valuaatio väh. 3- kertainen
- osalla mahdollisuus pysyä mukana
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”Master plan”

1 – 12 kk markkinoille tulo Pilkingtonin
tuotteella
• Isompia koetilauksia syksystä 2019 alkaen

• Viimeinen siemenvaiheen rahoituskierros

• Toiminnan stabilointi ja kannattava 
liiketoiminta

1 – 36 kk Valuaation nosto ennen exitiä
• Vakiintunut liiketoiminta, osaava tiimi

• Skaalattava tuoteperhe näyttöihin ja 
arkkitehtuurivalaistukseen (ledfoil + 
softat)

• Uusi innovatiivinen tuote

12 – 36 kk sisällä exit
• Strateginen sijoittaja ja/tai VC sijoittajia

• Mahdollisesti myös useamman yrityksen 
yhdistäminen keskenään (arvoketju)

• Valuaation vähintään 10 miljoonaa euroa

• Exit kaikille mahdollinen mutta ei 
pakollinen
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FLEXBRIGHT
Smart Light – New Life

Pekka Makkonen CEO

Puhelin +358 50 523 9481

Sähköposti pekka.makkonen@flexbright.fi
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