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Privanet Group ostaa Noweco-pääomasijoitusyhtiöt ja perustaa listaamattomiin
kasvuyrityksiin sijoittavan rahaston
Privanet Group Oyj on allekirjoittanut 7.2.2019 esisopimuksen, jonka myötä Privanet Group ostaa
Noweco Partners Oy:n koko osakekannan. Nykyinen Noweco Partnersin toimitusjohtaja Mauri
Visuri ja talousjohtaja Kaarina Pekkinen ovat mukana käynnistämässä uutta Noweco Nordic Fund
V Ky -rahastoa ja sen hallinnointia.
”Noweco ja Privanet muodostavat yhdessä ainutlaatuisen kokonaisuuden. Privanetin vuosi vuodelta
kasvava kasvuyritysten hankevirta, yritysten monipuoliset rahoitustarpeet sekä Noweco-konsernin
pitkä kokemus pääomasijoitustoiminnasta luovat yhdessä erinomaisen mahdollisuuden
kasvuyritysten pääomasijoitustoiminnalle”, toteaa Privanet Group Oyj:n toimitusjohtaja Karri Salmi.
Uusi Noweco Nordic Fund V Ky -rahasto tulee sijoittamaan pohjoismaisiin, pääosin suomalaisiin ja
norjalaisiin kasvuyrityksiin. Rahasto on tarkoitus suunnata pääasiassa suomalaisille,
ammattimaisille sijoittajille sekä mahdollisesti myös ETA-alueella sijaitseville ammattimaisille
sijoittajille. Rahaston markkinoinnin on suunniteltu alkavan huhtikuussa, jolloin rahaston
käynnistyminen tapahtuisi arviolta elokuussa 2019.
Noweco Nordic Fund V Ky -rahaston sijoitusedellytykset täyttyvät, mikäli kohdeyrityksen liikevaihto
ylittää miljoona euroa, arvo on 3 ja 20 miljoonan euron välillä ja henkilökuntaa on enemmän kuin
viisi. Kohdeyrityksen kassavirta voi olla vielä negatiivista ja yritys voi olla vielä tappiollinen.
Lähtökohtaisesti rahasto sijoittaa kohdeyhtiöön minimissään miljoona euroa ja edellyttää vähintään
yli 10 prosentin omistusosuutta.
”Teknoventure Oy on ollut mukana kehittämässä suomalaista pääomasijoitustoimintaa
rahastomuodossa jo vuodesta 1991 alkaen. On motivoivaa olla mukana luomassa uutta merkittävää
kasvua tukevaa Noweco Nordic Fund V -rahastoa. Teknoventuren toiminta jatkuu nykyisessä
muodossaan ja vahvistamme samalla uuden rahaston deal flow’ta omien hankkeidemme kautta.”,
sanoo toimitusjohtaja Mauri Visuri.
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Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet
Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää
Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin
toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat.
Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on
paikallistoimistoja kolmellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt
sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi.
Noweco Partners lyhyesti
Noweco-konserni on toiminut pääomasijoittajana 1990-luvulta alkaen ja hallinnoinut yhteensä
kahtatoista erillistä pääomasijoitusrahastoa. Ennen omistusjärjestelyä Noweco-konserniin kuulunut
tytäryhtiö Teknoventure Oy (www.teknoventure.fi) siirtyy kokonaan myyjien omistukseen. Kaupan
kohteena olevaan Noweco Partners -konserniin jää emoyhtiön lisäksi sen kokonaan omistama
tytäryhtiö Noweco Management Oy, joka on aiemmin hallinnoinut Wedeco-rahastoja.
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