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Jospak Oy voittoon Privanetin Kasvuyrityskilpailussa 2017
Uusiutuvasta ja kierrätettävästä kartongista vuokia valmistava ja muovipakkausjätettä
vähentävä Jospak Oy on voittanut Privanetin pienille ja keskisuurille yrityksille vuosittain
järjestettävän Kasvuyrityskilpailun. Kilpailun voittaja valittiin kolmen finalistin joukosta
Privanetin Listaamattomia mahdollisuuksia -sijoittajatapahtuman yhteydessä torstaina
26.10. Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä. Kasvuyrityskilpailu järjestettiin tänä vuonna
neljännen kerran.
Tuomariston mukaan kaikki kilpailijat olivat erittäin tasokkaita ja päätös ei ollut helppo.
Jospakin tuote ja kokonaisuus sekä teknologia vakuuttivat tuomariston. Lisäksi he näkivät,
että yrityksen liiketaloudelliset mahdollisuudet ovat realistiset tämän kokoiselle yritykselle.
”Suomen talouskasvu ja uudet työpaikat syntyvät yhä useammin pieniin ja keskisuuriin
yrityksiin ja siksi haluamme nostaa näitä yrityksiä esille niin Kasvuyrityskilpailun kautta kuin
jokapäiväisessä toiminnassamme”, kertoo Karri Salmi, Privanet Group Oyj:n toimitusjohtaja.
”Oli mahtava kokemus olla mukana kovatasoisessa LM17 Kasvuyrityskilpailun finaalissa!
Voitto ja tuomariston perustelut kokonaiskonseptin ja realistisen suunnitelman osalta
auttavat meitä varmasti kasvupolullamme eteenpäin. Valinta yleisön suosikiksi tuntuu myös
todella hyvältä – me kaikki olemme kuluttajia ja vaikutamme joka päivä ostopäätöksillä
siihen mikä tuote pakkauksineen myy”, sanoo Tarja Heikkilä, Jospak Oy:n toimitusjohtaja.
Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun Privanetin Kasvuyrityskilpailun tarkoituksena on
löytää vuosittain Suomen potentiaalisimmat kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevat
yritykset ja nostaa esille suomalaisen pk-sektorin tulevia menestystarinoita. Kilpailun
voittajayritys palkitaan 50 000 euron sijoituksella yhtiön seuraavassa osakeannissa.
Osakeanti järjestetään Privanetin AROUND-mobiilialustalla.
Muut kilpailun finalistit olivat älylukkoja valmistava Oviku Oy ja tiedon reaaliaikaisen
jakamisen mahdollistava Eye Solutions Oy.
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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

