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Privanetin AROUND-palvelussa uusi ennätys – ASMO Solutions Oy:n osakeanti
ylimerkittiin 58 tunnissa
Palamattomia latureita valmistavan ASMO Solutions Oy:n osakeanti käynnistyi Privanetin AROUND-palvelussa
tiistaina 1.11.2016. Heti parin tunnin kuluttua merkintäajan alkamisen jälkeen annista oli merkitty jo puolet. Anti
keskeytettiin antiehtojen mukaisesti perjantaina 4.11. klo 16.00 ylimerkinnän johdosta. ASMON rahoituskierros
vietiin AROUND-palvelussa läpi ennätysajassa ja anti ylimerkittiin 58 tunnissa. Tähän hienoon menestystarinaan
ehti mukaan sekä nykyisiä Privanetin asiakkaita että uusia sijoittajia kerätyn pääoman ylittäessä 1,08 milj. euron
enimmäismäärän.
ASMO Solutions Oy on turvallisia ja virtaa säästäviä latureita valmistava oululaisyritys. Laturi on suunniteltu ja
valmistettu Suomessa ja paloturvallisuuden lisäksi sillä on virtaa säästävä ominaisuus. Laturi kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, kun matkapuhelin ei ole kiinnitettynä siihen. ASMO:n tarina alkoi siitä, kun Asmo
Salorannan avopuolison koti paloi seinän unohdetun laturin aiheuttamasta tulipalosta. Asmo Saloranta alkoi
miettiä yksinkertaista ratkaisua latureiden aiheuttamaan ongelmaan ja keksi ASMO-matkapuhelinlaturin.
Privanet on järjestänyt AROUND-palvelussa sen toukokuisen lanseerauksen jälkeen rahoituskierrokset tähän
mennessä viidelle yhtiölle: Privanet Group Oyj:lle, Oy Shaman Spirits Ltd:lle, Euroeat Oy:lle, TestLab Finland
Oy:lle ja nyt ASMO Solutions Oy:lle. Kaikki AROUND-palvelun kautta järjestetyt rahoituskierrokset ovat olleet
onnistuneita ja osakeanneilla on kerätty rahoitusta näille viidelle yhtiöille yhteensä yli 8,7 milj. euroa.
Seuraava AROUND-palvelun kautta järjestettävä rahoituskierros julkaistaan pian. 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 ja lähes kaikkien AROUND-palvelun kautta rahoitusta hakeneiden yhtiöiden kaupankäyntiin
voi osallistua ja sitä voi seurata osoitteessa privanet.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.

