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Bolt Group Oy keräsi Privanetin AROUND-joukkorahoituspalvelussa 2,5
miljoonaa kolmessa päivässä
Piensijoittajat pääsevät Privanetin avulla yhä helpommin mukaan mielenkiintoisiin
sijoituskohteisiin.
Kauppalehti kirjoitti 31.7.2018 julkaisemassaan jutussa noteeraamattomien osakkeiden olevan
jatkuvasti eläkevakuuttajien parhaita sijoituskohteita. Jutun mukaan noteeraamattomien osakkeiden
tuotto oli alkuvuonna 8,1 prosenttia, kun noteerattujen osakkeiden ja koko sijoitussalkun
keskimääräiset tuotot olivat 1,1 prosenttia. Työeläkevakuuttajat TELA ry:n lukujen mukaan
eläkeyhtiöillä koko vuoden tuotolla mitaten noteeraamattomat osakkeet ovat voittaneet noteerattujen
osakkeiden tuotot ainakin viitenä peräkkäisenä vuotena. Vuoden lopussa laskettu viiden vuoden
tuotto oli 142 prosenttia eli kaksinkertainen noteerattujen osakkeiden 70 prosentin tuottoon
verrattuna.
Jutussa pohdittiin piensijoittajien halukkuutta ja mahdollisuutta päästä sijoittamaan instituutioiden ja
pääomasijoittajien kanssa yhdessä mielenkiintoisiin yrityksiin. Privanet on mahdollistanut tämän jo
vuodesta 2016 tarjoamalla rahoituskanavan mielenkiintoisille ja potentiaalisille kasvuyhtiöille ja
tarjoamalla piensijoittajille helpon pääsyn mukaan yritysten kasvutarinaan AROUNDjoukkorahoituspalvelun kautta.
Privanetin AROUND-joukkorahoituspalvelu lanseerattiin kesällä 2016 ja tähän mennessä palvelun
kautta on onnistuneesti kerätty rahoitusta 25:lle suomalaiselle kasvuyritykselle lähes 46 miljoonaa
euroa.
Viimeisin onnistunut rahoituskierros on Privanetin Bolt Group Oy:lle järjestämä kierros,
jossa kerättiin AROUND-palvelun kautta pääomaa 2,5 miljoonaa euroa
Vuonna 2011 perustettu Bolt on saavuttanut vahvan aseman Suomen rakennustoimialan
työnvälityksessä. Yhtiön nimi Bolt symboloi muutosta henkilöstövuokrausyhtiöstä teknologiayhtiöksi.
Keväällä 2017 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen tuli mukaan omistajaksi n. 20 prosentin
osuudella. Boltin tavoitteena on mullistaa työnvälitys alustatalouden ja tekoälyn avulla. Vuonna 2016
aloitettu voimakas investointi teknologiakehitykseen on siivittänyt yhtiön kasvuloikkaan. Boltin
liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa vuonna 2013, ja kuluvan vuoden liikevaihtoennuste on 14
miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen kertyy noin 50 prosenttia (2017/9,2MEUR). Boltin
tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana ja ylittää 55 miljoonaan
euron liikevaihto vuonna 2021.
”Hienoa, että saamme tehdä yhteistyötä Boltin kaltaisten yhtiöiden kanssa, joilla on valtava
kasvuhalu. Bolt on digitalisaation suunnannäyttäjiä ja tulee mullistamaan maailmaa omalla alallaan”,
iloitsee Privanet Securities Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Lönnmark.
”Rahoituskierroksen toteuttaminen Privanetin kanssa oli varsin suoraviivainen prosessi. Vaikka
byrokratiaa esimerkiksi pörssilistautumiseen verrattuna olikin huomattavasti vähemmän, niin
toiminta oli kauttaaltaan ammattimaista, eikä mitään jätetty sattuman varaan. Tämä oli hyvä harjoitus
mahdollista tulevaa pörssilistautumista ajatellen. Kierros meni yllättävän nopeasti läpi, mikä on hyvä,

sillä pääsemme nyt keskittymään liiketoimintastrategiamme toteuttamiseen, kertoo Bolt Group Oy:n
toimitusjohtaja Ville Herva.
Rahoituskierroksessa kerätyillä varoilla yhtiö kiihdyttää erityisesti uusien toimialojen ja
alueorganisaatioiden perustamista. Yhtiö aikoo laajentaa liiketoimintaansa rakennusalan
työnvälityksestä teollisuuden, logistiikan ja kiinteistöpalveluiden toimialoille syksyllä 2018. Tämä tuo
vakautta, lisää tukijalkoja ja synergiaa Boltin liiketoimintaan. Yhtiö jatkaa myös panostuksia
teknologiakehitykseen, mikä tuo kilpailuetua toimialaan ja suurimpiin kilpailijoihin verrattuna.
AROUND-palveluun tuodaan vuoden 2018 aikana vielä 5-6 uutta, mielenkiintoista sijoituskohdetta.
Kohteisiin pääsee tutustumaan osoitteessa www.around.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 jälkimarkkinaa. Privanet Groupin
toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat.
Privanet Group -konserni palvelee noin 16 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on
paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt
sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi
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