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Privanetin ensimmäinen FundedByMe-rahoituskierros saatiin onnistuneesti
päätökseen – BCaster Oy keräsi 1,2 miljoonaa euroa
FundedByMe Finland Oy solmi yhteistyön Privanet Securities Oy:n kanssa syyskuussa ja sai nyt
ensimmäisen joukkorahoituskampanjansa onnistuneesti suljettua, kun BCaster Oy, suomalainen
käänteentekevää media-alustaa rakentava startup-yritys, keräsi 1,2 miljoonaa euroa, ollen
voimakkaasti ylimerkitty alle kolmessa päivässä.
FundedByMe yhdisti voimansa Privanet Securitiesin kanssa syyskuussa 2017. Yritysten välisen
yhteistyön perusteena on ollut hyödyntää näiden kahden yrityksen sijoittajapohjaa, verkostoja ja
osaamista. Erittäin hyvin onnistunut BCaster-kampanja on ensimmäinen joukkorahoituskampanja
yhteistyön aloittamisen jälkeen.
Osakeannin vähimmäistavoite noin 700 tuhatta euroa saavutettiin vain muutamassa tunnissa,
vaikka kampanja käynnistettiin perjantai-iltana 10. marraskuuta. Maanantaina 13. marraskuuta
kampanja oli suljettava ylimerkinnän vuoksi.
"Tietenkin tärkein yksittäinen syy että BCasterin joukkorahoituskampanja saatiin täyteen ja
ylimerkittyä alle kolmessa päivässä oli BCasterin toimiva liiketoimintamalli sekä loistava tuote ja
tiimi. He tekivät hienon kampanjan, ja yhdessä pääsimme tavoitteisiimme ja saimme annin
päätökseen, jolla tuetaan BCasterin vahvaa kasvua", sanoo Raine Luomanen, Privanet Securities
Oy:n FundedByMe:n liiketoiminnasta vastaava johtaja.
"Osa logiikasta yhdistää voimansa Privanetin kanssa oli mahdollisuus käynnistää
joukkorahoituskampanja aktivoimalla Privanetin vahva sijoittajaverkosto aikaisessa vaiheessa,
suljetun kierroksen alla.
Kampanja houkutteli myös varhain hyvin paljon "seuraajia"
FundedByMe-alustalle, ja olemme ylpeitä, että saimme yli 60 uutta BCaster osakkeenomistajaa
pelkästään FundedByMe-joukkorahoitusalustan kautta. Uusien omistajien määrä kampanjan
kautta kohoaa yli sataan, jotka yhdessä rahoittivat BCasteria noin 1.2 miljoonalla eurolla” Casper
Grönblom Privanet Securitieksesta kertoo, ja jatkaa:
"Kutsuimme kampanjan varhaiset seuraajat perjantaina suljetulle ennakkokierrokselle, ja
tavoitteena oli avoimen, täysin julkisen kampanjan avaaminen seuraavan viikon alkupäivinä.
Osakkeen huikea kysyntä yllätti meidät, ja anti rahoitettiin kokonaan yhdessä viikonlopussa".
Privanet on saanut FundedByMe-liiketoiminnalleen vahvan uusien joukkorahoituskohteiden
hankevirran, joista osa on suunniteltu julkaistaviksi tulevina viikkoina.
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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
Sijoituspalvelukonserni Privanet Group Oyj:n tytäryhtiö Privanet Securities Oy, FundedByMe Ab
ja FundedByMe Finland Oy solmivat syyskuussa strategisen kumppanuuden suomalaisen
joukkorahoituskentän kehittämiseksi. AROUND-joukkorahoituspalvelua ja listaamattomien
arvopapereiden kauppapaikkaa ylläpitävälle Privanet Securities Oy:lle järjestetyn suunnatun
osakeannin seurauksena se tulee omistamaan 33,4 % FundedByMe Finland Oy:stä. Privanet
Securities aloitti FundedByMe -palvelun tarjoamisen Suomessa Privanet Securities Oy:n
sijoituspalvelutoimiluvan ja toimintaperiaatteiden puitteissa syyskuussa. Kaikki FundedByMe
Finland Oy:n työntekijät siirtyvät Privanet Securities Oy:n palvelukseen.

