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Bocap sijoittaa 3,5 Meur globaalin teknologiayhtiö Specimin kasvuun 
 
PK Arvonkasvattajat II –rahasto on tehnyt EUR 3,5 miljoonan sijoituksen Specim, Spectral Imaging Oy:öön. 
Sijoituksen myötä oululainen hyperspektraaliteknologian maailmanluokan edelläkävijä aikoo kiihdyttää 
kasvuaan uuden sukupolven mobiileilla tuotteillaan ja vahvistaa kansainvälistä jalansijaansa keskeisillä 
markkinoilla.  
 
Kuluvana vuonna liikevaihdoltaan noin EUR 10 miljoonaan yltävän yrityksen valmistamat kuvantamiseen 
liittyvät spektraalikamerat ja kuvantamisratkaisut ovat laajalti käytössä mm. vaativissa teollisissa ja 
tieteellisissä sovelluksissa, kuten värinmittauksessa, kierrätyksessä, prosessitekniikassa, kemikaalisessa 
kuvauksessa, lääketieteessä, rikospaikkatutkinnassa sekä ilmasta tapahtuvassa kaukokartoituksessa. 
Specim julkistaa suorituskyvyltään ainutlaatuisen ja erityisesti teollisuuden ja ammattikäyttäjien tarpeisiin 
suunnatun uuden sukupolven tuotesarjan vuoden 2017 loppuun mennessä.  

Bocap-rahastojen perustaja Julianna Borsos ja sijoitusjohtaja Vilma Torstila ovat erittäin mielissään 
uudesta rahastotulokkaastaan: ’’Specimissä huipentuu suomalainen teknologinen erityisosaaminen sekä 
kyky kaupallistaa sofistikoituneita tuotteita vaativille kansainvälisille markkinoille’’, hehkuttaa Vilma Torstila. 
’’Yhtiö on myös pärjännyt taloudellisesti hyvin merkittävistä tuote- ja teknologiakehityspanoksista huolimatta. 
Tässä yrittäjähenkisyys, tinkimätön kaupallinen ote ja asiakaslähtöisyys ovat olleet ratkaisevia tekijöitä ’’, 
lisää Julianna Borsos.   

Specimin toimitusjohtaja Georg Meissner on ylpeä yhtiön saavuttamasta hyvästä globaalista markkina-
asemasta ja yhtiön maineesta alansa teknologiajohtajana. Yhtiön yhden perustajan, Timo Hyvärisen, 
mukaan ’’Specimin teknologian kehityksen myötä suurikokoisista painavista tutkimuslaitteista ja haastavista 
käyttöliittymistä tullaan mobiileihin ja vain jopa kilon painoisiin kompakteihin instrumentteihin, joiden 
tiedonkäsittelyominaisuudet ovat mullistavia.’’ ”Hyperspektraalikuvantaminen astuu miniatyrisoinnin myötä 
lähemmäksi ihmisen arkea’’, kiteyttää useita teknologiayrityksiä kasvuun luotsannut yhtiön hallituksen 
puheenjohtaja Risto Kalske.  

 

Lisätietoja: 

Julianna Borsos, Bocap, hpj, osakas   Risto Kalske, Specim, Hpj 
Puh. 050 386 3530 tai julianna@bocap.fi  Puh. 050 368 4054 tai risto.kalske@specim.fi 
 
Vilma Torstila, Bocap, osakas 
Puh. 040 547 4010 tai vilma@bocap.fi     
 
 

 

 

Bocap on vuonna 2012 perustettu suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava riippumaton pääomasijoitusyhtiö. 
Bocap tunnetaan suomalaisen pääomasijoittamisen edelläkävijänä, joka sijoittaessaan toimii aktiivisena 
vähemmistöosakkaana yrittäjävetoisissa ja voimakkaasti kasvavissa vakiintuneissa suomalaisissa pk-yrityksissä. Bocapin 
taustarahoittajina on suomalaisia institutionaalisia sijoittajia kuten henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä, säätiöitä, eläkekassoja 
ja varakkaita yksityishenkilöitä. http://www.bocap.fi/ 

 

SPECIM, Spectral Imaging Oy Ltd on vuonna 1995 perustettu johtava hyperspektraalikuvantamiseen liittyvien laitteiden 
ja ratkaisujen kehittäjä ja toimittaja. Yhtiö on jo toimittanut yli 5 000 järjestelmää kymmeniin eri maihin sekä julkishallinnon 
että teollisuuden asiakkailleen. Oulussa sijaitsevan Specimin teknologiatiimi on alansa vanhin ja merkittävin kehitysyksikkö 
maailmassa. Yhtiö työllistää noin 60 henkilöä. http://www.specim.fi/ 


