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MUUTOKSIA PRIVANET GROUPIN JOHDOSSA JA ORGANISAATIOSSA – YHTIÖ
PERUSTAA STRATEGIA- JA KEHITYSYKSIKÖN
Privanet Group tekee muutoksia johtoryhmäänsä ja perustaa sisäisesti uuden Strategia- ja
kehitysyksikön.
Privanet Groupin talousjohtaja Sami Järvinen on nimitetty yhtiön strategiajohtajaksi
(CSO). Järvinen aloittaa uudessa tehtävässään 1.10.2016 lähtien ja jatkaa uudessa
ominaisuudessa tehtäväänsä Privanet Groupin johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi Järvinen
jatkaa Privanet Groupin hallituksen jäsenenä.
Privanet Groupin uudeksi talousjohtajaksi (CFO) on nimitetty nykyinen talouspäällikkö
Johanna Hurskainen. Hurskainen aloittaa uudessa tehtävässään 1.10.2016 lähtien ja
hänestä tulee samalla Privanet Groupin johtoryhmän jäsen. Ennen Privanet Groupia
Hurskainen on kerryttänyt laajaa kokemusta kansainvälisten yhtiöiden talous- ja
rahoitusosaston tehtävissä.
Molemmat raportoivat Privanet Groupin toimitusjohtajalle Matti Heiskalalle.
Muutokset johtoryhmässä liittyvät perustettavaan Strategia- ja kehitysyksikköön, jonka
pyrkimyksenä on tiivistää yhtiön strategia- ja kehitystyötä vastaamaan yhtiön
tulevaisuuden tavoitteita. Strategia- ja kehitysyksikkö toimii Privanet Groupin
toimitusjohtaja Matti Heiskalan alaisuudessa ja sitä johtaa 1.10.2016 lähtien
strategiajohtaja Sami Järvinen.
”Strategia- ja kehitysyksikön perustamisella haluamme keskittää voimavarojamme entistä
enemmän erilaisten strategisten polkujen arviointiin ja uusien innovaatioiden
synnyttämiseen. Uuden yksikön avulla kasvustrategiamme jalkautus kytketään samalla
entistä läheisemmin osaksi yhtiön päivittäisen toiminnan ohjaamista.”, kertoo Matti
Heiskala, Privanet Groupin toimitusjohtaja.

PRIVANET GROUP OYJ
Matti Heiskala, toimitusjohtaja
+358 50 597 7202
matti.heiskala@privanet.fi

Sami Järvinen, talousjohtaja (30.9.2016 asti)
+358 (0)50 438 0438
sami.jarvinen@privanet.fi

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii RSM Finland Finance Oy, puh. +358 (0)40 635 2016

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
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.

