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Johdanto 3.3.2020

• Flexbright lähetti PRH:lle uuden patenttihakemuksen 2.3.2020
• ledfoil lasin väliin laminoituna (toimiva ja luotettava ratkaisu)

• Räätälöity valkoisen valon LED, jossa 405 nm aallonpituus hidastaa mikrobien 
lisääntymistä

• Fotoaktiivisella nanopinnoitteella voidaan vielä tehostaa antibakteerista 
vaikutusta

• Päätimme siis lähteä kehittämään sovellusta, minkä edut ovat selkeästi 
ymmärrettävissä ja todistettavissa, ja minkä uutuusarvo on kiistaton

• Samalla pyrimme irti ”LED-firma” mielikuvasta kohti uudenlaisten 
valaistusratkaisujen toteuttajaa

• Tämän suunnanmuutoksen johdosta myös liiketoimintasuunnitelma 
muuttuu oleellisilta osin
• Markkinoille tullaan NSG Pilkingtonin tuotteella

• Seuraavaksi tuomme markkinoille antibakteerisen sovelluksen

• Ratkaisuja laajan pinta-alan näyttöihin ja arkkitehtuurivalaistukseen toteutetaan 
vain asiakastilausten kautta
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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

• Lasin väliin ja muovirakenteisiin integroitu
elektroniikka tulevaisuudessa vahvana
osaamisalueena

• 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 + 1 patenttia ja ammattitaitoinen

• 7 henkilön osaava ja motivoitunut tiimi

• Oma tuotantolinja käytössä jo 2 vuotta

• ISO 9001 laatujärjestelmä implementoitu 2020 alussa

• Massatuotanto alkaa NSG Pilkington Automotive 
Finland Oy:n kanssa kuluvan vuoden 2020 aikana

• Uuden patenttihakemuksen myötä 3/2020 
Flexbright kääntää painopistettä antibakteeristen
integroitujen tuotteiden kehittämiseen ja 
kaupallistamiseen

• Uusien rakenteisiin integroitujen ratkaisujen
myöstä kehitetään myös ratkaisuja
arkkitehtuurivalaistukseen

• (Flexbright tulee hakemaan toukokuussa Horizon 
2020 SME Instrument II rahoitusta antibakteerisen
sovelluksen kaupallistamiseen)
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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
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Esimerkkejä laajan pinta-alan LEDFOIL- ratkaisuista 
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Sopimusvalmistus – NSG Pilkington
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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

• Tuote on täysin valmis ja hyväksytty
Pilkingtonin asiakkaan toimesta
tuotantoon



Sopimusvalmistus – Infinite Flex - Marburg
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• Syksyn 2019 aikana Flexbright on 
valmistanut Infinite Flex GmbH:lle useita
kilometrejä ledfoilia valkoisilla ledeillä

• Substraattina on ollut paperi
• Infinite Flexin asiakkaana ja

jakelukanavana toimii tässä tapauksessa
tapetteja ja muita sisustusmateriaaleja
myyvä Marburg
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• Valaiseva seinätapetti “Digital wall 
paper” on jo aktiivisessa myynnissä ja
valmistusvolyymi alkuvaiheessa on n. 
500 metriä viikossa

• Lisäksi kehitteillä on heidän kanssaan
seinätapetti pikseliohjattavilla RGB 
ledeillä ja vastaava kattoelementtituote



Antibakteerinen valaistuselementti

• Helppo asentaa
• Retrofit – nykyisiin kalusteisiin jälkiasennettavat elementit
• Myös uusiin kylmäkalusteisiin toteutettavat integroidut 

valaistukset

• Energiatehokas valaistus
• LED teknologia
• Optimaalinen valaistuksen sijainti ja suunta

• Parantaa ruokatuotteiden säilyvyyttä ja turvallisuutta
• Minimoimalla 415-455 nm (BAD BLUE) ja buustaamalla 405 

nm and 470 nm (GOOD BLUE) aallonpituuksia
• Turvallinen ihmisille, voidaan pitää jatkuvasti toiminnassa

• Lisää myytävien tuotteiden houkuttavuutta
• optimaalinen värilämpötila (3000 – 4000 K)

• Parantaa vitamiinien säilyvyyttä
• Minimotu b-vitamiinia pilkkova sinien aallonpituusalue

• Ympäristöystävälline ratkaisu
• Voidaan vähentää puhdistuskemikaalien käyttöä
• Integroitu valaistus vähentää erillisten valaisimien tarvetta
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Antibakteerinen valaistus integroitu lasihyllyyn



Antibakteerisen valaistuksen käyttökohteita
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• Liha, kala ja 
maitotuotetiskit

• Buffet linjat

• Sairaalat, leikkaussalit, 
operaatiohuoneet, 
instrumenttihuoneet

• Laboratoriot, apteekit

• Julkiset tilat, saniteettitilat

• Hissit

• Kasvihuoneet

• … ja muut ympäristöt, 
joissa halutaan puhtaampia 
olosuhteita



Retrofit antibakteerisen valaistuselementin 
markkinapotentiaali Euroopassa

• Tutkitut sovellusalueet:

• Ruokakaupat

• Hotellit

• Luksusristeilijät

• Markkinapotentiaali vähintään 
400 M euroa 

• Johtopäätös: Globaali 
markkinapotentiaali 
Flexbrightin näkökulmasta 
erittäin kiinnostava
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Disinfection glass shelves market potential in the European market
number market potential m2 price/m2 market potential

Retail stores Europe (million euros)

hypermarket >= 2500 m2 6372 127440 300 38

supermarket 400 - 2499 
m2 58858 470864 300 141

discount stores 39887 79774 300 24

total 105117 678078 300 203

Hotels

Hotel chains in europe 18712 184859 300 55

Europe total 213158 600210 300 180

Cruise ships 314 26850 300 8

Total 392

Arvoketju: Flexbright –> 
kylmälaitevalmistaja -> loppukäyttäjä



Kilpailutilanne – sininen antibakteerinen valaistus

• 405 nm aallonpituuden käyttämisestä disinfektioon
löytyy paljon tutkimustuloksia ja myös ”low blue” 
aihealueesta löytyy paljon tutkimustuloksia, jotka 
osoittavat räätälöidyn vähän haitallisia sinisiä 
aallonpituuksia sisältävän valon olevan sekä 
toimiva että turvallinen konsepti

• Indico-Clean Ltd (US) toteuttaa antibakteerista 
valaistusta enimmäkseen sairaaloihin, heillä on 
myös paljon koottuna tutkimustuloksia, jotka 
todistavat teknologian toimivuuden

• Suomalainen Vetrospace Oy (FI) on tehnyt 
tilaelementtejä, joissa puhtaan ilman lisäksi 
tarjotaan antibakteerista valaistusta, heilläkin uusin 
aluevaltaus sairaaloihin, mm. Jyväskylän 
Keskussairaala uusimpana asiakkaana

• Emme ole vielä löytäneet alan toimijoita, jotka 
keskittyvät ruokatuotteiden turvalliseen 
valaistukseen 
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Indico –Clean Ltd



Koottua tutkimustietoa sinisen valon vaikutuksesta 
(Lähde Led Tailor Oy)
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Käytämme vain parhaita kaistoja näkyvästä valosta

• Vähennetty haitallinen 420 – 455 nm
sininen aallonpituus parantaa 
ruokatuotteiden vitamiinien ja 
luonnollisen värin säilyvyyttä

• 470 nm (turkoosi) ”GOOD BLUE” 
aallonpituuden lisääminen auttaa 
tuhoamaan tiettyjä haitallisia 
mikrobeja, kuten MRSA, samalla 
täydentää valkoisen valon spektriä

• 405 nm aallonpituuden piikki tuhoaa 
tehokkaasti haitallisia mikrobeja ja 
on kuitenkin turvallinen ihmisille

• Kun edellä mainittuihin
aallonpituuksiin lisätään sopivassa
suhteessa keltaisia…punaisia
aallonpituuksia, saadaan aikaiseksi
myytävien tuotteiden luonnollisia
värejä korostava lämmin valkoinen
valaistus (esim. 3000 K)
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Lumichip Ltd



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)

•Integroint lasin ja/tai muovin väliin

Suunnittelu
Ladonta-
alustat

Komponent-
tien ladonta

Testaus
Systeemi-
tuotteet

Lopputuote-
kokoonpanot

LEDFOIL-tuotteiden valmistusketju

Suurempi jalostusaste = enemmän tulosta
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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 vuoteen 2022 mennessä 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 3/2020 oman pääoman
ehtoista rahoitusta 500 000 euroa
skaalauksen valmisteluun

• 6/2020 tulemme keräämään 2-5 
miljoonaa euroa pääomarahoitusta
liiketoiminnan skaalausta varten

• Flexbrightin kulurakenne 3/2020
• 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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Meneillään oleva rahoituskierros 3/2020

• Flexbright tarvitsee nyt rahoitusta sekä
ensimmäisen kaupallisen tuotteen tuotannon
skaalaamiseen että uuden tuotekonseptin
kehittämiseen/testaamiseen

• Keräämme nyt enintään 500 000 euroa uutta
rahoitusta osakeannin kautta

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

• Kuinka käytämme nyt kerättävät rahat

• 250 000 e käyttöpääomaa seuraville 6 kk

• 200 000 e uuden tuotteen kehittäminen ja 
testaaminen sekä markkinointiin

• 50 000 e liiketoimintasuunnitelman viimeistely ja 
seuraavan rahoituskierroksen valmistelu
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Rahoituskierros 3/2020

• 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 3/2020
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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



Rahoituskierros 6/2020 (Tästä ei ole vielä päätöstä)

• Rahoitusta sekä olemassa olevien tuotteiden
valmistuskapasiteetin nostoon että uuden
antibakteerisen valasituselementin tuotteistamiseen

• Haemme myös H2020 SME Instrument- rahoitusta
2,5 M (+10 M) euroa 5/2020 

• Läpi mennessään korvaa merkittäväati muuta
lisärahoitusta

• Kuinka käytämme kerättävän rahoituksen

• 500 000 e käyttöpääomaa

• 2 000 000 e uuden tuotteen kehittäminen ja 
markkinoille tuominen (markkinointi, myynti, 
tuotekehitys, testaus yms.)

• 2 500 000 e Investointeja valmistuskapasiteettiin, oma 
rahoitusosuus (mm. uusi optimoitu ladontalinja NSG 
Pilkingtonin tuotteen valmistukseen, lasilevyjen 
laminointilinja ja muita tuotannon laitteita sekä 
testauslaitteistoa)
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Rahoituskierros 2020

(alustava ehdotus)

• Avaus 5-6.2019

• Päättyminen 30.9.2020

• Kerättävä rahoitus 2 - 5 M 
euroa

• Pre-valuaatio ?? M euroa

• Dilutaatio ??%
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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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”Master plan”

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

• Viimeinen siemenvaiheen rahoituskierros

• Toiminnan stabilointi ja kannattava 
liiketoiminta

6 – 24 kk Valuaation nosto ennen exitiä
• Vakiintunut liiketoiminta, osaava tiimi

• Uusi tuoteperhe antibakteerisen 
valaistuksen sovelluksiin

• Rakenteisiin integroidun elektroniikan 
teknologioiden kehittäminen

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

• Mahdollisesti myös useamman yrityksen 
yhdistäminen keskenään (arvoketju)

• Valuaatio vähintään 20 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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