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Privanetin AROUND-palvelussa tehtiin uusia joukkorahoituksen Suomen ennätyksiä. Avaruusalan
startup-yhtiö Cohu Experiencen osakeannin tavoite ylittyi 2,15 kertaisesti, jonka johdosta anti päätettiin
keskeyttää ennenaikaisesti.
Syyskuussa 2016 voimaanastunut laki joukkorahoituksesta on osoittautunut erittäin toimivaksi. Suomessa ei ole
koskaan aiemmin kerätty joukkorahoituksen avulla yli kolmea miljoonaa euroa. Yleisön kiinnostus osakeantia
kohtaan oli ennennäkemättömän suurta. Cohu Experience keräsi Privanetin AROUND-palvelussa miljoona
euroa jo ensimmäisten 43 minuutin aikana ja osakeannin tavoite, 1,5 miljoonaa euroa, saavutettiin kolmessa
tunnissa. Annissa kerättiin lopulta yli 3,2 miljoonaa euroa yli 500 sijoittajalta.
Kerätyllä rahoituksella Cohu Experience viimeistelee koulutussovelluksen lopullisen version, vauhdittaa
globaalin tiimin kasvua, aloittaa ohjelman kuvaukset kolmella mantereella – ja järjestää ensimmäisen
avaruuslennon. Cohu Experiencen Space Nation -astronauttiohjelma on kaikille avoin ja ilmainen. Yhtiö on
rakentanut yhteistyössä NASA:n astronauttien kouluttajien kanssa koulutusohjelman, jonka avulla ihmiset
kilpailevat mahdollisuudesta päästä astronauttivalmennukseen ja sen päätteeksi avaruuslennolle.
Astronautiksi harjoittelu alkaa ilmaisella mobiilisovelluksella, jonka avulla ihmiset ympäri maailman voivat
kehittää fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia taitojaan. Parhaiten pärjänneet pääsevät mukaan monikansallisesti
televisioitavaan valmennukseen ja kilpailuun. Astronauttiohjelman ympärille kytkeytyy monimediakonsepti, jonka
avulla ohjelman seuraajat voivat kannustaa ja tukea suosikkejaan sekä esimerkiksi ostaa sponsoribrändien
tuotteita.
Privanet on järjestänyt AROUND-palvelun kautta rahoituskierroksia Cohu Experiencen lisäksi 8 muulle yhtiölle ja
kerännyt pääomaa yhteensä 17,8 milj. euroa. Kaikki rahoituskierrokset ovat olleet onnistuneita.
Seuraava AROUND-palvelun kautta järjestettävä rahoituskierros on suunniteltu alkavaksi tiistaina 7.3.2017.
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.
Privanet ja Cohu Experience järjestää tiedotustilaisuuden maanantaina 27.2., jolloin medioiden edustajat
pääsevät kuulemaan tarkemmin Space Nation -astronauttiohjelmasta ja Privanetin toiminnasta. Privanet lähettää
kutsun tiedotustilaisuudesta perjantaihin 24.2. mennessä.
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Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö, johon kuuluvat Privanet Capital Markets
Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, Privanet Fund Management Oy, jonka toimialana on toimia
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisena vaihtoehtorahastojen hoitajana 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 15 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja
yhdellätoista 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.

Cohu Experience lyhyesti
Cohu Experience Oy on vuonna 2013 perustettu avaruusmedian edelläkävijä Suomesta. Cohun tavoitteena on
tuoda avaruus osaksi ihmisten arkipäivää, ja luoda konkreettisia tapoja, joiden avulla ihmiset ympäri maailmaa
voivat olla osana uutta avaruusbuumia.

