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Listaamattomien yhtiöiden osakeannit kiinnostavat ennätysmäisesti - ProtectPipe Oy:n
osakeanti ylimerkittiin Privanetin AROUND-joukkorahoituspalvelussa 8 tunnissa
Viemäreiden ja rasvanerottelukaivojen orgaanista jätettä syövän mikrobiliuoksen valmistaja ProtectPipe
Oy:n osakeanti käynnistyi Privanetin AROUND-palvelussa tiistaina 17.1.2017 klo 9.00. Osakeannin
vähimmäistavoite saavutettiin alle kuudessa tunnissa ja anti keskeytettiin antiehtojen mukaisesti klo
17.26 rahoituskierroksessa kerätyn pääoman enimmäismäärän ylityttyä. Kerätty pääoma oli 850 702
euroa.
Kiinteistöjen putkiremonteista 85% tehdään sen takia, että viemäriputket ovat haurastuneet.
Käyttövesiputket kestäisivät useasti 15-20 vuotta pidempään kuin viemäriputket. Viemäriputkien
haurastuminen johtuu viemäriputkiin kertyneen orgaanisen jätteen mätänemisprosessissa syntyvästä
rikkivedystä, joka muodostaa kaasukuplan syövyttäen putkien yläpinnan. ProtectPipe Oy:n ratkaisussa
viemäriputkiin asennetaan mikrobiliuosta syöttävä laitteisto. Mikrobiliuos syö putkeen kertynyttä rasvaa
ja muuta orgaanista jätettä muuttaen sen harmittomiksi sivutuotteiksi, kuten vedeksi. Tämän
seurauksena viemäriputket kestävät huomattavasti, jopa 20-40 vuotta pidempään ja putkiremontteja
voidaan siirtää tämän ansiosta parhaimmillaan vuosikymmenillä eteenpäin.
Privanet on järjestänyt AROUND-palvelun kautta rahoituskierroksia ProtectPipen lisäksi 7 muulle
yhtiölle ja kerännyt pääomaa yhteensä 14,6 milj. euroa. Kaikki rahoituskierrokset ovat olleet
onnistuneita.
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 ja AROUND-joukkorahoitusalustaa. 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.
ProtectPipe lyhyesti
ProtectPipe Oy on suomalainen mikrobioteknologia yritys, joka valmistaa mikrobiliuosta, joka kirjaimellisesti syö
kaiken orgaanisen jätteen viemäreistä ja rasvanerottelukaivoista. Yhtiö tarjoaa palveluitaan ravintoloille, talo- ja

kiinteistöyhtiöille, tuotantolaitoksille, laivayhtiöille, kunnille ja kaupungeille sekä vesilaitoksille. Yhtiön tuotetta
voidaan hyödyntää kaikissa rakennuksissa, joissa on viemäriputkia. Yhtiön valmistama Bioflow-tuote on
ympäristöystävällinen ja täysin vaaraton luonnolle.

