
 
 
 
YHTIÖTIEDOTE 
31.08.2016 kello 09.00 
 

PRIVANET GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2016 – 
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUIVAT 

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 lyhyesti (tilintarkastamaton) 

• Konsernin liikevaihto eli sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat katsauskaudella 6,48 
miljoonaa euroa, kasvua 128,27 % (1-6/2015: 2,84 milj. euroa). 

• Konsernin liikevoitto oli 1,98 miljoonaa euroa, kasvua 131,27 % (1-6/2015: 0,86 milj. 
euroa). 

• Katsauskauden voittoa rasittivat kertaluontoiset listautumiseen liittyvät kulut, jotka olivat 
suuruudeltaan noin 0,49 miljoonaa euroa 

 
 
Avainluvut (Luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä) 
 
 1-6/2016 

6kk 
1-6/2015 

6kk 
Muutos 1-12/2015 

12kk 
Liikevaihto, 1000 EUR 6 483 2 840 128,27 % 8 380 
Liikevoitto / -tappio, 1000EUR 1 982 857 131,27 % 3 573 

- osuus liikevaihdosta % 30,58 % 30,17 % 0,41  42,64 % 
Tilikauden voitto/tappio, 1000 
EUR 

1 548 716 116,20 % 2 766 

- osuus liikevaihdosta % 23,88 % 25,20 % -1,32  33,01 % 
Osakekohtainen tulos, EUR 0,12 0,06 0,06 0,22 

 
 
Toimitusjohtaja Matti Heiskalan katsaus 
 
”Privanet on strategiansa mukaisesti jatkanut menestyksekkäästi listaamattomien arvopapereiden 
markkinoiden kehittämistä Suomessa. Kuluneella tarkastelujaksolla kasvatimme toimintaamme 
kaikilla tärkeillä osa-alueilla rahoitusjärjestelyistä jälkimarkkinoihin sekä digitalisoimme 
arvopaperiemissioiden järjestämistä. 
 
Vuoden 2016 ensimmäinen vuosipuolisko oli monenlaisia tapahtumia täynnä. Yhtiön 
toimintahistorian toistaiseksi suurimpana yksittäisenä merkkipaaluna toteutimme kesäkuussa 2016 
yhtiömme osakkeen listaamisen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -
markkinapaikalle. Listautumisprosessi oli huomattava taloudellinen ja resurssillinen ponnistus, jonka 
uskomme kantavan hedelmää jatkossa monta kautta. Tätä kirjoitettaessa Yhtiöllä on jo 758 
omistajaa ja määrä kasvaa lähes päivittäin. Tunnettuutemme on lisääntynyt kevään kiertueiden ja 
mainoskampanjoiden myötä merkittävästi. 
 
Olemme tehneet alkuvuoden aikana useita investointeja, joilla odotamme olevan positiivinen 
tulosvaikutus loppuvuodelle. Listautumishankkeen lisäksi käynnistimme 
kansainvälistymisprosessiamme hakemalla notifikaatiot 27 Euroopan maahan tarjotaksemme 
jatkossa edistyksellisen, ensisijaisesti mobiililaitteille suunnitellun joukkorahoitusalustamme 
AROUND:n (around.fi) kautta rahoitusta hakevien yhtiöiden arvopaperit muidenkin eurooppalaisten 



 
 
 
sijoittajien merkittäväksi. AROUND-merkintäpaikkaa käytimme menestyksellisesti myös oman 
listautumisantimme merkintäpaikkana. Jatkossa esittelemme alustassa säännöllisesti uusia ja 
mielenkiintoisia yrityksiä sijoituskohteiksi. Olemme lisänneet tarkastelujakson aikana 
sijoituskohteitamme ja kasvattaneet myyntiorganisaatiotamme. Tulemme edelleen panostamaan 
vahvasti myynnin kasvattamiseen vuoden toisella puoliskolla. 
 
Taloudellisesti tarkasteltuna ensimmäinen vuosipuolisko oli erittäin hyvä myynnin kasvaessa 
voimakkaasti. Palkkiotuotot sekä kaupankäynnin tuotot kasvoivat kautta linjan. Myös liikevaihtomme 
eli sijoituspalvelutoiminnan tuotot sekä liikevoitto kasvoivat voimakkaasti edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Listautumishankkeen myötä myös kulut kasvoivat voimakkaasti, 
niin suoraan listautumiseen liittyvien kulujen kuin epäsuorien brändimarkkinointipanostusten ja 
hallinnon organisaation kasvattamisen kautta. Suorat listautumishankkeeseen liittyvät kulut olivat 
yhteensä 491.209 euroa. 
 
Olemme lähteneet vuoteen 2016 tavoitteenamme voimakas kannattava kasvu, kansainvälistyminen 
ja liiketoiminta-alueiden laajentaminen. Tavoitteenamme on kasvattaa asiakasmäärää voimakkaasti 
laajentaen myyntiorganisaatiota ja konttoriverkostoa, sekä avaten uusia asiakassegmenttejä 
hyödyntäen digitaalista teknologiaamme.  
 
Etsimme jatkuvasti kasvustrategiamme mukaisia yritysostokohteita. Monipuolistamme ja kehitämme 
digitaalisia palveluitamme edelleen. Lähivuosina tavoitteenamme on voimakas kasvu 
listaamattomien yhtiöiden arvopapereiden liiketoiminnassa niin perinteisemmän 
sijoituspalvelutoiminnan puitteissa kuin modernin digitalisoidun FinTech-toimialan puitteissa. 
 
Edellä kerrotun lisäksi olemme elokuussa 2016 käynnistäneet listaamattomien yhtiöiden 
arvopapereihin (osakkeet ja joukkovelkakirjat) keskittyvän rahastoyhtiön perustamishankkeen. 
Rahastojen myötä tarkoituksemme on monipuolistaa tarjontaamme ja ennen kaikkea tuoda 
sijoittajille helppo ja hajautettu vaihtoehto tähän erittäin kovassa nosteessa olevaan 
markkinasegmenttiin. Sijoitamme suoraan suomalaisiin kasvuyhtiöihin yhä kasvavassa määrin ja 
osallistumme FinTech-toimialan kehitykseen suorin panostuksin sekä sijoittamalla alan yhtiöihin. 
Rahastojen ja laajemman palvelu- ja tuotevalikoiman myötä pystymme tarjoamaan palveluitamme 
tehokkaammin myös institutionaalisille sijoittajille.” 
 
 
Tulevaisuudennäkymät 
 
Yhtiö arvioi ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan positiivisen kehityksen jatkuvat myös toisella 
vuosipuoliskolla. Konsernin tarjoamille tuotteille on kysyntää ja asiakasvarallisuus jatkaa vahvassa 
kasvussa. Yhtiö odottaa sijoituspalvelutoiminnan tuottojen kasvavan merkittävästi vuonna 2016. 
Konsernin kasvupotentiaali perustuu tytäryhtiöiden, Privanet Capital Markets Oy:n ja Privanet 
Securities Oy:n tarjoamiin sijoitustuotteisiin, jotka tuovat uusia mahdollisuuksia salkkuprofilointiin ja 
käteisvarojen sijoittamiseen tuottavasti. 
 
Vaikka yleinen talouskehitys ja sen vaikutukset näkyvät myös osakemarkkinoihin heijastuvina 
epävarmuustekijöinä, Yhtiö arvioi, että sen tuloksentekokyky paranee tulevaisuudessa konsernin 
ollessa eturintamassa pk-sektorin yritysten joukkovelkakirjamarkkinoiden kehityksessä ja 
osakeantien järjestämisessä sekä jälkimarkkinalikviditeetin kehittämisessä. Markkinatilanteen ja 
myynnin suotuisan kehityksen kautta tavoittelemme koko vuodelta noin 4,7 miljoonan euron 
liiketulosta. Tämän lisäksi tavoitteenamme on maksaa tilikaudelta osinkoa 25 senttiä/osake. Yhtiö 
pitää lyhyen sekä pitkän aikavälin kasvunäkymiä positiivisina tiedostaen kuitenkin, että markkinoiden 
epäsuotuisa kehitys saattaa vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoiminnan kasvuun ja 
kannattavuuteen.  
 



 
 
 
Elokuussa 2016 aloitetun listaamattomien arvopaperin rahaston toimilupaprosessin myötä Yhtiö 
odottaa saavansa rahaston tuotevalikoimiinsa lähitulevaisuudessa ja siten rahasto mahdollistaa 
edelleen listaamattomien arvopaperien tarjoamisen suurelle yleisölle kätevässä, helposti 
hahmotettavassa ja hajautetussa muodossa.  
 
Taloudellinen tiedottaminen 
 
Privanet Group Oyj järjestää puolivuosikatsaukseen liittyvän webcast-lähetyksen 31.8.2016 klo 
13.00 alkaen. Lähetyksessä hallituksen puheenjohtaja Roy Harju sekä talousjohtaja Sami Järvinen 
esittelevät katsauskauden taloudelliset ja toiminnan tulokset. Esitystä voi seurata suorana 
lähetyksenä osoitteessa https://attendee.gotowebinar.com/register/2681899452499793411.  
 
Webcast-lähetykseen voi osallistua myös puhelimitse seuraavien yhteystietojen kautta: 
 
Puhelinnumero: +358 (0) 923 17 0557 
Puhelun tunnistenumero: 359720552# 
Puhelun sisäänpääsykoodi: 80# 

Esitysmateriaali ja -tallenne ovat saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa 
http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/osavuosikatsaukset-ja-vuosikertomus/. 

Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2016 10. maaliskuuta 2017. 
 
 
Lisätietoja 
 
Privanet Group Oyj 
 
Sami Järvinen, talousjohtaja 
+358 (0)50 438 0438 
sami.jarvinen@privanet.fi 

Matti Heiskala, toimitusjohtaja 
+358 (0)50 597 7202 
matti.heiskala@privanet.fi 

 
Roy Harju, hallituksen puheenjohtaja 
+358 (0)50 338 0341 
roy.harju@privanet.fi 

 

  
 
Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii RSM Finland Finance Oy, puh. +358 (0)40 635 2016 
 
 
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. Privanet Groupin 
toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. 
 
Privanet Group -konserni palvelee yli 11 000 asiakasta ympäri Suomea, ja sillä on paikallistoimistoja 
kymmenellä paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset 
sijoittajat. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto eli sijoituspalvelutoiminnasta saadut tuotot olivat 8,4 
miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 41,9 prosenttia vuoden 2014 tilikauteen verrattuna.  

https://attendee.gotowebinar.com/register/2681899452499793411
http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/osavuosikatsaukset-ja-vuosikertomus/
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