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Privanet Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 11.10.2017 
 
 

Privanet Group Oyj:n 11.10.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous: 
 

• Päätti valita yhtiön hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Matti Heiskalan 
tilalle Karri Salmen. 

• Päätti hyväksyä suunnatun maksullisen osakeannin, jossa tarjotaan 661.643 kappaletta 
yhtiön uutta osaketta merkittäväksi Nordic Growth Market NGM AB:lle hallituksen 
yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti. 

• Päätti hyväksyä valtuutuksen yhtiön hallitukselle päättää suunnatusta maksullisesta 
osakeannista hallituksen yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti. 
 

 
Privanet Group Oyj:n 11.10.2017 Helsingissä pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin 
seuraavat asiat: 
 
Hallituksen jäsenen valinta 
Ylimääräinen yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi, eli 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Matti Heiskalan tilalle Karri Salmen. 
  
Suunnattu maksullinen osakeanti 
Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä suunnatun maksullisen osakeannin, jossa tarjotaan 
661.643 kappaletta yhtiön uutta osaketta merkittäväksi Nordic Growth Market NGM AB:lle 
hallituksen yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti. Merkintäaika uusien osakkeiden 
merkitsemiseksi alkaa 11.10.2017 ja päättyy 11.11.2017. Merkintähinta on 3,229650383 euroa 
jokaiselta uudelta osakkeelta. 
  
Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista 
Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä valtuutuksen yhtiön hallitukselle päättää suunnatusta 
maksullisesta osakeannista, jonka mukaisesti yhtiö antaa enintään 1.635.520 omaa uutta osaketta 
hallituksen yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa merkittäväksi 
30.6.2019 asti, eikä se kumoa Yhtiön yhtiökokouksen 20.4.2016 päättämää ja kaupparekisteriin 
18.5.2016 rekisteröityä osakeantivaltuutusta. 
 
 
Pöytäkirja ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä ja se tulee 
saataville Privanet Group Oyj:n verkkosivuille www.privanetgroup.fi 25.10.2017 mennessä. 

 
Lisätietoja 
 

Privanet Group Oyj 

 

Roy Harju, hallituksen puheenjohtaja 

+358 (0)50 338 0341 

roy.harju@privanet.fi 

Karri Salmi, toimitusjohtaja 

+358 (0)50 67 540 

karri.salmi@privanet.fi 

 

http://www.privanetgroup.fi/


 
 
 
 
Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866 
 
 
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 
 
Jakelu 
NASDAQ Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.privanetgroup.fi 
 


