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Vertikaaliviljelyn uranuurtaja Netled Oy:n osakeanti
keskeytettiin ylimerkinnän vuoksi Privanetin AROUNDpalvelussa
AROUND-joukkorahoituspalvelu julkaistiin kesällä 2016 ja tähän mennessä
palvelun kautta on kerätty kansainvälistymis- ja kasvurahoitusta 28:lle
kotimaiselle kasvuyritykselle yli 50 miljoonaa euroa.
Netled Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka suunnittelee, kehittää ja myy automatisoitua Veravertikaaliviljelyteknologiaa. Yhtiö tarjoaa suljetun tilan vertikaalista, eli monikerroksista viljelyratkaisua,
jossa viljelytoiminta eristetään luonnonvoimilta valvottuun ja teknisesti kontrolloituun ympäristöön.
Ratkaisut yhtiö toteuttaa avaimet käteen -periaatteella mahdollistaen asiakkaille helpon
investointipäätöksen ja valmiin teknisen toimintamallin.
Yhtiö on suunnitellut ratkaisun erityisesti salaattien ja yrttien tehokkaaseen suurtuotantoon, asiakkaina
kansainväliset agroalaan investoivat rahastot sekä elintarviketeollisuus ja viljelijät.
Yhtiö on keskittynyt viime vuosina teknologian tuotekehitykseen ja laitoskonseptin valmistumiseen.
Yhtiöllä on vakaita asiakassuhteita ja nyt yhtiö panostaa kansainvälistymiseen AROUND-palvelussa
keräämänsä 1,6 miljoonan euron turvin.
”Kävimme läpi useita palveluntarjoajia osakeannin järjestämiseksi ennen päätöstämme lähteä
yhteistyöhön Privanetin kanssa. Olin vakuuttunut Privanetin henkilöstön ammattitaidosta ja
kaupallisesta hengestä. Osakeannin prosessin aikataulu oli tiukka ja tehtävää paljon, mutta Privanetin
henkilöstön hyvällä palveluasenteella ja avustuksella anti saatiin järjestettyä hyvin ja aikataulussa”,
sanoo Netled Oy:n toimitusjohtaja Niko Kivioja.
”Rahoituskierroksessa kerätyt pääomat käytetään markkinointiin ja kansainvälisiin myyntiponnisteluihin.
Tärkein tehtävämme on lisätä läsnäoloamme kohdemarkkinoissa ja laajentaa kaupallista
yhteistyöverkostoamme erityisesti Englannissa, Japanissa, Hollannissa ja USA:ssa”, Kivioja kiteyttää.
“AROUND-palvelumme on otettu hienosti vastaan sijoittajien keskuudessa. Nyt tavoitettu 50 miljoonan
euron rajapyykki on hieno osoitus joukkorahoituksen toimivuudesta ja voimasta. Nämä varat on käytetty
suomalaisten yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Olemme jo nyt nähneet lukuisten yritysten
kasvukirin rahoituskierroksen seurauksena, mutta toki epäonnistumisiakin on nähty”, kertoo Kimmo
Lönnmark, Privanet Securities Oy:n toimitusjohtaja.
“Halusimme tarjota AROUNDilla erityisesti hyvän käyttäjäkokemuksen mobiililaitteille, jolloin uusiin
kohteisiin voi tutustua helposti ihan missä vaan, vaikka metron penkillä. Olemme saaneet palvelusta
paljon positiivista palautetta kansainvälisestikin”, Lönnmark jatkaa.

“Rahoituskierrokset ovat olleet AROUNDissa keskimäärin kahden miljoonan euron kokoisia. Uskon, että
rahoituskierrosten keskikoko jatkaa kasvuaan. Keskikoon yltäessä noin viiden miljoonan euron tasolle,
yhä useampi institutionaalinen ja vc-sijoittaja on osoittanut kiinnostustaan sijoittaa rahoituskierroksiin.
Tämän myötä palvelumme sopiii rahoitusvaihtoehdoksi yhä suuremmille yhtiöille”, Lönnmark päättää.
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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

