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Vapaa julkaistavaksi 4.5.2016. klo 08.00
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA,
AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
PRIVANET GROUP OYJ SELVITTÄÄ MAHDOLLISUUTTA LISTAUTUA FIRST NORTH FINLAND MARKKINAPAIKALLE
Listaamattomien yritysten arvopaperien välittämiseen ja yritysten rahoitusjärjestelyihin erikoistunut
sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö Privanet Group Oyj (”Privanet Group” tai ”Yhtiö”) selvittää mahdollisuutta
listautua Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Samalla Yhtiö harkitsee
yleisölle ja institutionaalisille sijoittajille suunnattavan osakeannin toteuttamista mahdollisen listauksen
yhteydessä. Mikäli selvitys johtaa siihen, että Yhtiö päättää toteuttaa listauksen ja osakeannin, ne
tapahtuisivat markkinatilanteesta riippuen vuoden 2016 touko-kesäkuun aikana.
Privanet Group on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö, johon kuuluvat täysin omistettu
tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin sekä sen tytäryhtiö Privanet
Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden kauppapaikkaa.
Privanet Groupilla on laaja ja vakaasti kehittyvä palveluvalikoima, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen
kasvuyritykset ja sijoittajat.
Mahdollisen listautumisen ja osakeannin tavoitteena on vahvistaa edelleen Privanet Groupin omaa pääomaa
ja rahoittaa strategian mukaista kasvua ja liiketoiminnan laajentamista. Privanet Groupin kasvustrategiassa
keskeisellä sijalla ovat konsernin jakeluorganisaation kasvattaminen sekä Yhtiön aktiivinen osallistuminen ja
investoinnit toimialan digitalisoitumiseen. Lisäksi Yhtiö arvioi mahdollisuuksia yrityskauppoihin ja järjestelyihin omalla toimialallaan. Mahdollisen listautumisannin tarkoituksena on lisäksi laajentaa
merkittävästi Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien, että instituutioiden keskuudessa.
Mahdollisesti toteutettavan listautumisannin tavoitteena on kerätä uutta pääomaa enintään 5 miljoonaa
euroa. Mikäli Privanet Group päättää toteuttaa listauksen ja osakeannin, Yhtiön osake siirtyy Privanet
Securities Oy:n ylläpitämältä kaupankäyntialustalta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finlandmarkkinapaikalle.
Toimitusjohtaja Matti Heiskala kommentoi:
”Keskitymme rahoituksen järjestämiseen ensisijaisesti kotimaisille listaamattomille kasvuyrityksille, joiden
rahoituksen hankinta olisi haasteellista ilman Privanetin tukea. Samalla tarjoamme sijoittajille vaivattoman
mahdollisuuden sijoittaa pienten ja keskisuurten suomalaisyritysten kasvuun. Olemme onnistuneet hyvin
tavoitteissamme luoda uusi vaihtoehto perinteiselle finanssimarkkinalle ja haluamme kehittää
jälkimarkkinapaikkaa vahvana toimijana jatkossakin. Näkemyksemme mukaan listaamattomien yritysten
arvopaperimarkkinoilla on Suomessa paljon kasvun mahdollisuuksia. Uskomme markkinan vahvistuvan
edelleen sijoitusmahdollisuuden tunnettuuden kasvaessa sekä vahvan start up -ilmiön vauhdittamana.”
Hallituksen puheenjohtaja Roy Harju kommentoi:
”Suomalaiset yritykset janoavat pääomia kasvuun ja kansainvälistymiseen. Haluamme omalla
toiminnallamme rakentaa suomalaista yhteiskuntaa ja tehdä mahdolliseksi yhä useamman pienen ja
keskisuuren suomalaisyrityksen rahoituksen. Samalla laajennamme kotimaista sijoituskenttää ja luomme
aktiivisesti uusia ratkaisuja sijoittamiseen. Asiakkaidemme sijoittamat pääomat saavat valikoitujen

kohdeyritystemme liiketoimintaan vauhtia, ja tukevat näiden yritysten matkaa merkittäviksi työllistäjiksi ja
hyvinvoinnin luojiksi.”
PRIVANET GROUP LYHYESTI
Privanet Group on suomalainen, listaamattomien yritysten arvopaperien välittämiseen ja yritysten
rahoitusjärjestelyihin erikoistuneen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat emoyhtiö
Privanet Group Oyj, täysin omistettu tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy
pääomajärjestelyihin sekä edellä mainitun tytäryhtiö Privanet Securities Oy, joka ylläpitää listaamattomien
yritysten arvopapereiden kauppapaikkaa.
Privanet Group palvelee yli 10 000 asiakasta ympäri Suomea ja sillä on paikallistoimistoja kymmenellä
paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat.
Asiakkuudet jakautuvat Privanet Groupin kahden sijoituspalveluyrityksen kesken. Vuonna 2015 konsernin
liikevaihto eli sijoituspalvelutoiminnasta saadut tuotot olivat 8,4 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 41,9
prosenttia vuoden 2014 tilikauteen verrattuna.
Privanet Groupin omistajina on yli 300 suomalaista yksityishenkilöä tai yhtiötä. Yhtiön suurimpia omistajia
ovat Yhtiön talousjohtaja Sami Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Roy Harju sekä toimitusjohtaja Matti
Heiskala yksityishenkilöinä ja määräysvaltayhteisöjensä kautta.
Kutsu lehdistötilaisuuteen
Privanet Group järjestää lehdistötilaisuuden keskiviikkona 4.5.2016 klo 10.00 Pörssitalossa (Lehteri)
osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Tilaisuudessa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Roy Harju sekä muut
yhtiön edustajat kertovat Yhtiöstä sekä mahdollisen listautumisen taustoista.
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HUOMAUTUS:
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai
epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai
Japanissa.
Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita
saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain

(United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä
annettavia arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia
tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö taikka RSM Finland Finance Oy eivät ole
vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden ostamiseksi tai kehotukseksi
tekemään tarjous arvopapereiden ostamiseksi, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia
arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään
soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä
tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi
esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota
Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) muuten Esitedirektiivin artiklan 3(2) määritelmän mukaiselle
henkilölle. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa
tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi
vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on
pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tämä viestintä ei muodosta viitattujen arvopaperien tarjoamista yleisölle Isossa-Britanniassa. Esitettä ei ole
hyväksytty eikä sitä tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa kyseisten arvopaperien osalta. Tämä viestintä on
tarkoitettu ainoastaan (i) henkilöille Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammatillista
kokemusta sijoitustoiminnasta Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities), ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti viestiä (kaikki edellä mainitut henkilöt
yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa.
Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.

