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TestLab Finland Oy:n osakeanti ylimerkittiin ennätysajassa Privanetin AROUNDpalvelussa
TestLab Finland Oy:n osakeannin merkintäaika alkoi 20.9.2016 ja sen oli määrä päättyä 14.10.2016. Suuren
kysynnän vuoksi yhtiön 1 000 500 euron anti ylimerkittiin kuudessa päivässä ja merkintäaika keskeytettiin
maanantaina 26.9. klo 17.30.
Testlab Finland Oy on vuonna 2013 perustettu yhtiö, jonka missiona on generoida merkittäviä säästöjä
meriteollisuudelle ja varustamoille. TestLab on kehittänyt MareCast®-nimisen tuotteen, joka sisältää optimoidun
reitinsuunnittelun niin laivoille kuin maatoiminnoille, polttoaineenkulutuksen reaaliaikaisen mittaamisen ja
maailmanluokan sää- ja jääpalveluiden hyödyntämisen sekä reaaliaikaisen tietojen siirron laivalle ja laivalta
toimistoon. Nämä yhdessä tuovat säästöjä merellä toimiville yrityksille 7-12 %, mikä tarkoittaa aluskohtaisesti
miljoonasäästöjä. MareCast® on askel kohti tulevaisuutta, joissa miehittämättömiä aluksia voidaan ohjata maista
käsin.
Privanet on järjestänyt AROUND-palvelussa sen toukokuisen lanseerauksen jälkeen rahoituskierrokset tähän
mennessä neljälle yhtiölle: Privanet Group Oyj:lle, Oy Shaman Spirits Ltd:lle, Euroeat Oy:lle ja nyt TestLab Finland
Oy:lle. Kaikki rahoituskierrokset ovat olleet onnistuneita ja osakeanneilla on kerätty rahoitusta näille neljälle
yhtiöille AROUND-palvelun kautta yhteensä 7 656 951 euroa.
Jatkossa kaikkien AROUND-palvelun kautta rahoitusta hakeneiden yhtiöiden arvopapereilla voidaan käydä
kauppaa Privanetin listaamattomien yhtiöiden kauppapaikalla. Shaman Spirits Oy:n osakkeilla on voitu käydä
kauppaa Privanetin kauppapaikalla 30.8.2016 alkaen, ja kaupankäynti Euroeat Oy:n osakkeilla ennustetaan
alkavan 10.10.2016. Kaupankäyntiin voi osallistua ja sitä voi seurata osoitteessa privanet.fi
Seuraava AROUND-palvelun kautta järjestettävä rahoituskierros julkaistaan lokakuussa. Privanet valitsee
huolellisesti AROUNDin kautta rahoitusta hakevat yhtiöt ja sijoittaa niihin myös itse. Jokaisesta yhtiöstä tehdään
rajattu taloudellinen ja juridinen due diligence eli riskien ja vastuiden kartoitus. Tuleviin anteihin pääsee
tutustumaan osoitteessa around.fi.
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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.

