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PRIVANET GROUP LAAJENTAA TOIMINTAANSA RAHASTOIHIN
Privanet Group Oyj (”Privanet Group” tai ”Yhtiö”) perustaa rahastoyhtiön ja laajentaa
toimintaansa rahastomuodossa tarjottaviin sijoituspalveluihin. Toiminnan alkuvaiheessa
uuden rahastoyhtiön tavoitteena on perustaa erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa
kotimaisten listaamattomien yhtiöiden liikkeelle laskemiin arvopapereihin.
Rahastoyhtiön ja uuden rahaston perustamistoimiin ryhdytään välittömästi. Privanet
Groupin uudelle konserniyhtiölle haetaan sijoitusrahastolain mukainen rahastoyhtiön
toimilupa sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahastojen
hoitajan toimilupa. Perusteilla oleva rahasto on tyypiltään sijoitusrahastolaissa tarkoitettu
erikoissijoitusrahasto ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu
vaihtoehtorahasto. Yhtiön tavoitteena on aloittaa uuden rahaston toiminta alkuvuonna
2017.
Perusteilla olevaa rahastoa tullaan tarjoamaan sekä ei-ammattimaisille että
ammattimaisille asiakkaille Suomessa. Rahaston varat on tarkoitus sijoittaa hajautetusti
pääasiassa kotimaisten listaamattomien yhtiöiden arvopapereihin, kuten osakkeisiin ja
joukkovelkakirjoihin. Rahasto tulee olemaan säännöllisesti avoinna rahastoosuuksien merkinnöille ja lunastuksille.
Uuden rahastoyhtiön ja rahaston suunnittelusta ja perustamisesta vastaa Johannes
Leppälä, joka on nimitetty Privanet Group -konsernin kehitysjohtajaksi 15.8.2016 alkaen.
Leppälällä on laaja kokemus rahastoratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän on
aiemmin toiminut mm. Elite Rahastohallinto Oy:n (aiemmin Eufex Rahastohallinto Oy)
toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä Elite Varainhoito -konsernin
pääomarahastotoiminnasta ja rahastohankkeista vastaavana johtajana.
Perinteisesti listaamattomiin yhtiöihin sijoittavia rahastoja tarjotaan lähinnä ammattimaisille
suursijoittajille. Privanet Groupin perusteilla olevan uuden rahaston etuna on ns. avoimen
rahaston malli, joka soveltuu paremmin myös ei-ammattimaisille sijoittajille.
”Suora sijoittaminen listaamattomiin yhtiöihin on vaativaa työtä, joka edellyttää resursseja
ja asiantuntemusta. Tarkoituksenamme on tarjota uuden rahaston kautta yhä useammalle
suomalaiselle sijoittajalle vaivaton keino sijoittaa hajautetusti kotimaisiin listaamattomiin
yhtiöihin.”, kertoo Privanet Groupin tuleva kehitysjohtaja Johannes Leppälä.
Uuden rahastoyhtiön toiminnassa hyödynnetään Privanet Groupin vahvaa kokemusta
parhaiden listaamattomien yhtiöiden löytämisessä ja niihin sijoittamisessa.
”Perustehtävänämme on alusta asti ollut edistää kotimaisten kasvuyritysten liiketoimintaa
ja tarjota suomalaisille sijoittajille tarkasti valikoituja mahdollisuuksia sijoittamiseen
perinteisen finanssimarkkinan ulkopuolelta. Perustettava rahastoyhtiö ja uusi rahasto
antavat meille erinomaisen mahdollisuuden jatkaa tätä tehtävää ja palvella asiakkaitamme
entistä monipuolisemmin.”, sanoo Privanet Groupin hallituksen puheenjohtaja Roy Harju.
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Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö, johon kuuluvat Privanet
Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää
Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden kauppapaikkaa. Privanet Groupin
toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat.
Privanet Group -konserni palvelee yli 11 000 asiakasta ympäri Suomea, ja sillä on paikallistoimistoja
kymmenellä paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset
sijoittajat. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto eli sijoituspalvelutoiminnasta saadut tuotot olivat 8,4
miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 41,9 prosenttia vuoden 2014 tilikauteen verrattuna.

