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Privanetin uusi lainamuotoinen joukkorahoituspalvelu Realinvest aloittaa
toimintansa tänään – sijoittajille konkreettista korkotuottoa
Suomessa rakennetaan tänä päivänä paljon. Rakentaminen vaatii pääomaa ja vakavaraisetkin
rakennuttajat tarvitsevat pankkilainan oheen lisärahoitusta. Sijoittajat ja sijoittamista harkitsevat
puolestaan etsivät uusia kohteita saadakseen varoilleen mahdollisimman kilpailukykyisen tuoton ja
tasaisen kassavirran. Tätä varten Privanet on kehittänyt Realinvestin. Sen avulla sijoittajat
lainarahoittavat rakennusprojekteja sekä infrastruktuurihankkeita ja rakennuttaja maksaa heille
laina-aikana säännöllisen koron sekä projektin päätyttyä lainapääoman korkoineen takaisin.

Miksi sijoittajan kannattaa kiinnostua Realinvestistä?
- Sijoittamalla Realinvestin tarkoin valittuihin kohteisiin sijoitukselle saa kilpailukykyistä
tuottoa.
- Joukkorahoitus mahdollistaa uudenlaisen tavan sijoittaa ja mahdollista saavuttaa korkeampi
tuotto.
- Realinvestin kautta sijoittaessa ei joudu maksamaan rahastoille tunnusomaisia hallinnointitai transaktiokuluja.
- Realinvest-palvelussa on tulevaisuudessa mahdollista hajauttaa sijoitukset automaattisesti
eri rakennuttajille, joten yksittäiseen kohteeseen mahdollisesti liittyvä riski pienenee
huomattavasti.
- Sijoituksen kehittymisen eli rakentamisen edistymisen voi nähdä konkreettisesti
rakennuskohteisiin asennettujen nettikameroiden avulla.
- Realinvestin kautta sijoittaminen on helppo tapa päästä mukaan kiinteistösijoittamiseen
ilman sitoutumista vuokra-asuntoon.
Realinvest pyrkii tuomaan sijoittajien varoille enemmän ja nopeammin tuottoa, auttaa rakennuttajia
projektien aloittamisessa ja valmistumisessa sekä yhteiskuntaa saamaan rakennusprojekteja
käyntiin ja näin edistämään työllisyyttä.
Ensimmäinen kohde Kaarinassa
Realinvest-palvelun ensimmäinen kohde on 10 huoneiston asunto-osakeyhtiö merellisessä
Kaarinassa. Kohteen rakennuttajana toimii SaJaSe Oy, jonka omistavat Jarmo Jääskeläinen (45 %),
Satu Kujala (45 %) ja kauppaneuvos Eero Lehti (10 %). Laina on vakuudellinen ja tarjoaa sijoittajalle
jopa 9 %:n laskennallisen vuosituoton.
Tutustu palveluun osoitteessa realinvest.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 sekä järjestää kotimaisille
yrityksille kasvurahoitusta AROUND-joukkorahoituspalvelun kautta. Privanet Groupin toiminnan
tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet
Group -konserni palvelee noin 14 900 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja
kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset
sijoittajat. privanet.fi, privanetgroup.fi

