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Privanet, Nordea, OP Ryhmä, Asiakastieto ja Tieto digitalisoivat
listaamattomien osakkeiden kaupankäynnin ja osakashallinnan
lohkoketjun avulla
Ainutlaatuinen hanke tarjoaa paljon toiminnallisia etuja ja uusia mahdollisuuksia niin yrityksille,
sijoittajille, viranomaisille kuin rahoituspalvelujen tarjoajille
Privanet, Nordea, OP Ryhmä, Asiakastieto ja Tieto ovat syksystä 2018 lähtien kehittäneet
lohkoketjuteknologioihin pohjautuvaa liiketoimintaverkkoa, joka mahdollistaa listaamattomien
osakkeiden osakashallinnan ja osakevaihdon digitalisoinnin. Konsortio tarjoaa luotettavan,
yksinkertaisen ja täysin digitaalisen alustan listaamattomien osakkeiden osake- ja osakasrekisterin
hallintaan, uusien osakkeiden liikkeellelaskuun sekä osakkeiden jälkimarkkinakauppaan ostajan ja
myyjän välillä.
Aiemmin mainittujen toimijoiden lisäksi projektiin ovat osallistuneet neuvonantajina Verohallinto,
Patentti- ja rekisterihallitus, sekä Borenius Asianajotoimisto.
”Privanet on tarjonnut listaamattomien yhtiöiden arvopaperien omistajille jälkimarkkinapaikkaa
Suomessa jo vuodesta 2001 alkaen. Listaamattomien yhtiöiden arvopaperien jälkimarkkinalle on suuri
kysyntä ympäri maailmaa, mutta edes suuressa osassa Eurooppaa jälkimarkkinaa ei ole käytännössä
ollut olemassa useista syistä johtuen. Useissa maissa merkittävimpänä esteenä on ollut se, että kaupan
toteutuminen edellyttää ostajalta ja myyjältä fyysistä käyntiä notaarin luona leimaamassa ja
vahvistamassa kaupan”, sanoo Privanet Securities Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Lönnmark.
”Me olemme mukana luomassa digitaalista alustaa, jossa osapuolet voidaan luotettavasti tunnistaa
maailmanlaajuisesti, osake- ja osakasrekisteriä voidaan hallinoida digitaalisesti ja lisäksi vielä samalla
huolehtia toimenpiteestä aiheutuvista veroista ja viranomaisraportoinnista. Tällä mallilla alusta on
globaalisti skaalautuva ja notaarimallista voidaan alkaa luopumaan”, Lönnmark kiteyttää.
Uusia kasvumahdollisuuksia yrityksille sekä läpinäkyvyyttä viranomaisille
Merkittävä osa suomalaisten kotitalouksien ja yritysten sijoitusvaroista on pörssin ulkopuolisten yritysten
osakkeissa. Näiden kaupankäynti perustuu kuitenkin nykypäivänä manuaalisiin prosesseihin mikä
heikentää osakkeiden vaihdettavuutta ja arvon muodostusta sekä yhtiöiden osakashallinnon luotettavaa
järjestämistä. Sijoittajien, rahoituspalvelujen tarjoajien ja viranomaisten on myös haasteellista tarkistaa
osakeomistusten paikkansapitävyyttä.
Nyt kehitetty järjestelmä on luotu vastaamaan näihin haasteisiin. Listaamattomien osakkeiden
omistuksen digitalisointi ja tälle perustuva kaupankäynti tarjoaa merkittäviä etuja vähentämällä yritysten
hallinnollista taakkaa ja tehostamalla eri osapuolten, kuten viranomaisten näkyvyyttä yritysten
omistuspohjaan, sekä luomalla perustan uuden tyyppisille rahoitusalan palveluille.

Globaalisti skaalautuva järjestelmä asiakaspilotointiin vuoden 2019 aikana
Vaikka nykyinen järjestelmä on kehitetty yhteistyössä suomalaisten julkisen- ja yksityisen sektorin
toimijoiden kanssa, on se skaalattavissa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Alusta perustuu avoimen
lähdekoodin Corda- ja Hyperledger Indy -teknologioihin.
Konsortion tavoitteena on aloittaa asiakaspilotti vuoden 2019 aikana. Konsortion suunnitelmissa on
myös osallistaa aloittavia yrityksiä ja sijoittajayhteisöjä verkoston kehittämiseen.
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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.
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