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Ålandsbanken ingår samarbete med Skypes medgrundare Niklas Zennströms Race For The Baltic
Gemensam mission om att förbättra tillståndet i Östersjön för ihop aktörerna Race For The Baltic och
Ålandsbankens Östersjöprojekt. Östersjöprojektet lanserar en ny kategori för digitala innovationer.
Kategorin drivs tillsammans med Race For The Baltic, ett initiativ grundat av Zennström Philantropies.
Tillsammans skapar organisationerna goda förutsättningar för att värna om miljön både genom
innovativa lösningar och ett ökat engagemang. I år ﬁnansierar Östersjöprojektet goda idéer för
Östersjön med upp till 400.000 euro.
Östersjön är ett av världens mest hotade hav. Döda zoner täcker ungefär en sjättedel av havsbotten,
som en konsekvens av övergödning. Samverkan mellan ﬂera parter och utveckling av nya idéer är
avgörande för Östersjöns framtid. Tillsammans avser parterna att leverera båda.
– Genom att utveckla Östersjöprojektet tillsammans med Race For The Baltic är vår ambition att både
engagera och ﬁnansiera innovativa idéer, som kan skapa en hållbar utveckling i regionen och på sikt
rädda Östersjön. När ﬂer samverkar blir insatsen tydligare och resultatet kraftfullare. säger Peter
Wiklöf, vd på Ålandsbanken.
– Östersjön behöver nytänkande som utnyttjar den potential som ny teknologi kan föra med sig. Det är
vad kategorin för digitala innovationer handlar om, säger Niklas Zennström.
Samarbetet mellan parterna gör även att Ålandsbanken går in som medﬁnansiär till Baltic Sea City
Accelerator, Race For The Baltics plattform för att genom samverkan förbättra kvaliteten på vattnet
och skapa en mer hållbar utveckling i städerna kring Östersjön.
– Östersjöregionen är rik och välutbildad, det ﬁnns stor potential att bli en förebild för ekologisk
hållbarhet och hantering av vattenkvaliteten. Men för att det ska hända måste ﬂera gå samman, säger
Niklas Zennström.
– Genom Ålandsbanken har vi fått en samarbetspartner med både erfarenhet och engagemang vad
gäller att identiﬁera och utveckla goda idéer för Östersjön, fortsätter han.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne-Maria Salonius, direktör för aﬀärsområdet Finland på Ålandsbanken, Tel. +358 40 733 1106,
anne-maria.salonius@alandsbanken.ﬁ
Barbara Jacksson, direktör för Race for the Baltic, Tel. + 46 73 850 3358
barbara@raceforthebaltic.com

Ålandsbanken Abp
1919 grundades Ålandsbanken och är sedan 1942 börsnoterad i Helsingfors. Ålandsbanken skapar
värde för människor och företag som värderar relationer genom att leverera den stora bankens
tjänsteutbud med den mindre bankens omtanke och förnuft. Koncernen har en balansomslutning om
4,7 miljarder euro och har ca 700 anställda fördelat på kontor på Åland, i Finland och Sverige.
www.alandsbanken.ﬁ/sv
Östersjöprojektet

Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har 1 300 000 euro donerats
till både små och stora organisationers viktiga arbete. Våra Miljökonton har varit grunden i att
möjliggöra detta: årligen har banken donerat av egna medel ett belopp som motsvarar upp till 0,2 %
av depositionerna på Miljökontona. Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att ﬁnansiera
goda idéer och genom att öka kännedomen om tillståndet för Östersjön.
http://www.balticseaproject.org/
Race For the Baltic

Race For The Baltic is an initiative of Zennström Philanthropies and works to convene leaders made up
of forward-thinking politicians, industry professionals, NGOs and local governments who are
determined to reverse the negative trends and restore the Baltic Sea environment, so as to ensure the
long term economic viability of the region. http://www.zennstrom.org/race-for-the-baltic/

