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Jolla Oy päätti C-rahoituskierroksen ja varmisti uuden
sijoituksen yhtiöön
Sailfish OS -käyttöjärjestelmää ja mobiililaitteita kehittävä Jolla Oy on päättänyt Crahoituskierroksensa ja varmistanut uuden sijoituksen yhtiöön.
Jollan viimeisimmän rahoituskierroksen aikataulun venymisen jälkeen yhtiön tulevaisuus
näyttää jälleen valoisalta, kun sen C-rahoituskierros on saatu onnistuneesti päätökseen ja
yhtiön näköpiirissä on useita uusia lisensointikumppanuuksia. Nyt julkistettu investointi
varmistaa Sailfish OS -käyttöjärjestelmän jatkokehittämisen ja vahvistaa yhtiön kykyä
uusien merkittävien lisensointikumppanuuksien solmimiseen. Jolla etsii jatkuvasti uusia
strategisia kumppaneita Sailfish OS -agendaansa, jonka tavoitteena on tuoda aito
vaihtoehto mobiilikäyttöjärjestelmiin maailmanlaajuisesti.
“Kuolemanlaaksot ovat olennainen osa start-up-elämää”, kommentoi Antti Saarnio, Jollan
hallituksen puheenjohtaja. ”Näiden ylittämiseen tarvitaan selviytymistaitoja, rautaista
päättäväisyyttä ja innovatiivisia ratkaisuja menestyäkseen pitkässä juoksussa. Jolla on nyt
onnistuneesti päässyt pois kolmannesta kuolemanlaaksosta ja on valmiina jatkamaan
Sailfish OS -käyttöjärjestelmävaihtoehdon viemistä maailmalle. Tämä viimeisin haaste oli
Jollalle kaikista vaikein, ja siitä ulospääseminen todistaa, että motivoituneilla tiimeillä voi
saavuttaa suuria asioita.”
”Mobiilikäyttöjärjestelmissä ollaan tällä hetkellä erittäin kiinnostavassa vaiheessa. Useat
uudet käyttöjärjestelmähankkeet ovat kaatuneet, mutta vaihtoehdolle on edelleen selkeä
tarve. Ilman yksityisyydensuojaa ja tietoturvaratkaisuja on vaikea nähdä, että yksittäiset
kuluttajat, yritykset ja yhteisöt voisivat luottavaisesti jakaa kaikkia tietojaan nykyisissä
mobiilijärjestelmissä. Uskomme vahvasti, että maailma tarvitsee vaihtoehtoja”, Saarnio
jatkaa.
Uusia lisensointikumppanuuksia näköpiirissä
Sailfish OS 2.0 -ohjelmistoversio toimitettiin Jollan nykyisille asiakkaille syksyn aikana, ja
samaan aikaan yhtiö on vienyt lisensointibisnestään eteenpäin. Kiinnostus Sailfish OS:n
lisensointiin on selkeästi lisääntynyt: erityisesti tietoturva- ja yksityisyydensuojapalveluita
tarjoavat toimijat ovat erittäin kiinnostuneita Jollan käyttöjärjestelmästä.
”Tähän asti Jolla on start-up-yrityksenä kantanut vastuun kaikista Sailfish OS:n korkeista
kehittämiskuluista ja koko projektin rahoittaminen on ollut hyvin haastavaa. Olemme nyt
suunnittelemassa mallia, jossa kumppanimme BRICS-maissa, erityisesti Venäjällä ja

Intiassa, investoivat Sailfish OS:n paikalliseen kehittämiseen. Jolla itse keskittyy Sailfish
OS:n ytimen kehittämiseen sekä tuottamaan ohjelmistopäivityksiä ja tukemaan
lisensoijakumppaneitaan ja sovelluskehittäjiä. Uusista lisensointikumppanuuksista
kerromme lisää lähiaikoina”, Saarnio jatkaa.
Vaikka uusi rahoitus mahdollistaa kehitystoiminnan jatkamisen, joutuu Jolla-yhtiö
sopeuttamaan itseään uuteen tilanteeseen. Jolla on nyt tekemässä suunnitelmaa yhtiölle
ja sen kumppaneille siitä, miten sen pitkäaikainen toiminta rahoitetaan.
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