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Euroloan Group Oyj:n joukkorahoituskierros ylimerkittiin ja keskeytettiin ennenaikaisesti – joukkorahoituksen kiinnostus kasvaa jatkuvasti
Nopeasti kasvava, digitaalisia rahoituspalveluja tarjoava Euroloan Group Oyj:n joukkorahoituskierros oli
järjestyksessään 14. rahoituskierros, jonka Privanet järjesti AROUND-joukkorahoituspalvelun kautta.
Rahoituskierros on Suomen mittakaavassa ennätyksellinen, sillä annissa kerättiin pääomaa yhtiön
liiketoiminnan laajentamiseen ja kasvattamiseen 4,995 miljoonaa euroa.
Rahoituskierroksella jätettiin merkintöjä yli 5,6 miljoonalla eurolla ennen kuin anti keskeytettiin
ennenaikaisesti. Euroloanilla on tavoitteena vahvistaa omaa pääomaa noin 40 miljoonalla eurolla ja
tästä yli 10 % saatiin nyt Privanetin AROUND-palvelun kautta.
”Olemme tyytyväisiä, että pystymme tarjoamaan sijoittajille mahdollisuuksia päästä mukaan
suomalaisiin kasvuyhtiöihin. Sijoittajat janoavat tulevaisuuden tähtiyhtiöitä salkkuihinsa ja olemmekin
keränneet vuodessa jo yli 30 miljoonaa euroa kasvurahaa kotimaisille kasvuyhtiöille. Juuri päättyneessä
Euroloanin rahoituskierroksessa onnistuimme satojen sijoittajan voimin reilussa kolmessa viikossa
keräämään ennätykselliset 4,995 miljoonaa euroa. Koskaan aiemmin mikään AROUNDin kautta
rahoitusta hakeva yhtiö ei ole yltänyt vastaavaan”, kertoo Privanet Securities Oy:n toimitusjohtaja
Kimmo Lönnmark.
“Olemme positiivisesti yllättyneitä osakkeidemme suuresta kysynnästä, jonka vuoksi hallitus pyysi
rahoituskierroksen keskeyttämistä ennenaikaisesti. Joukkorahoituskierros on summaltaan uusi ennätys
Suomessa ja selvä osoitus siitä, että sijoittajat ovat yhtä mieltä kanssamme suunnasta, johon olemme
menossa. Haluamme kiittää kaikkia sijoittajia luottamuksesta ja toivottaa heidät tervetulleiksi yhtiön
osakkeenomistajiksi. Haluan kiittää myös Privanetia ja olemme tyytyväisiä pitkään yhteistyöhömme
heidän kanssaan. Privanetin AROUND-palvelu on erittäin ammattimainen ja uskon sen olevan valtava
menestys markkinoilla.
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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 noin 13 500 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja
yhdellätoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset
sijoittajat.

