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PRIVANET GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2018 

 

 

Tammi-kesäkuu 2018 (tilintarkastamaton) 

 

• Konsernin liikevaihto eli sijoituspalvelutoiminnasta saadut tuotot olivat katsauskaudella 4,25 

miljoonaa euroa (1-6/2017: 6,09 milj. euroa). 

• Konsernin liiketulos oli -1,72 miljoonaa euroa (2,33 milj. euroa) 

• Eräiden merkittävien hankkeiden tuloutuminen on siirtynyt H2-jaksolle. 

• Yhtiön johdon antaman uuden tulosohjeistuksen mukaan yhtiön koko vuoden 2018 liiketulos 

jää selvästi ja liikevaihto jonkin verran vuodesta 2017. 

 

Avainluvut (luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä) 

 

 1-6/2018 

6kk 

1-6/2017 

6kk 

Muutos    1-12/2017 

12kk 

Liikevaihto, 1000 EUR 4 250   6 093 -30,24 % 13 971 

 Liikevoitto/-tappio, 1000EUR -1 723 2 326  -174,11 % 4 797 

- osuus liikevaihdosta % -40,55 % 38,17 % -78,71     34,34 % 

Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR -1 730 1 502 -215,17 % 3 768 

- osuus liikevaihdosta % -40,70 % 24,65 % -65,35 26,97 % 

Osakekohtainen tulos, EUR -0,12 0,12 -203,02 % 0,27 

 

Toimitusjohtaja Karri Salmen katsaus 

Kasvuyhtiöiden moderni rahoittaminen on ollut alkuvuonna 2018 erityisen kiinnostava puheenaihe 
suomalaisen lehdistön piirissä. On näkynyt ylistävää kirjoitusta siitä, miten esimerkiksi joukkorahoit-
tamisella on pystytty luomaan merkittävä määrä uusia työpaikkoja ja varmistamaan monien yritysten 
olemassaolo. Ehkäpä vielä enemmän on näkynyt kriittistä kirjoittelua siitä, että rahoitusta hakevat 
yhtiöt kyntävät tappiolla eivätkä arvostustasot vastaa tuloksentekokykyä. 

Erityisen ilahtunut olen siitä, että toimialastamme puhutaan nyt paljon. Kriittiset otsikot lisäävät eniten 
näkeviä silmiä, ja toimialallemme sekä koko kansantaloudellemme on erityisen tärkeää se, että mah-
dollisimman moni suomalainen kiinnostuu listaamattomien suomalaisten kasvuyhtiöiden menesty-
misestä ja mahdollisesti jopa sijoittamisesta niihin.  

Toimiala on vasta hyvin nuori. Privanet on luonnollisesti alan pioneerina toiminut alalla jo pian 20 
vuotta, mutta käytännössä merkittävin osa kasvuyhtiöistä on saanut rahoituksen esimerkiksi joukko-
rahoituksen avulla vasta viimeisen parin vuoden aikana. Näin ollen on melko aikaista arvioida, 



 
 
 
ovatko nämä yhtiöt kyenneet hyödyntämään keräämänsä pääomat. On selvää, että kaikki yhtiöt ei-
vät tule selviytymään kasvuhankkeistaan, jolloin on erityisen tärkeää, että sijoittajat hajauttavat sijoi-
tuksensa useisiin eri kasvuyhtiöihin.  

Perusliiketoimintamme on nojannut hieman edellistä vuotta enemmän kooltaan suurempiin private pla-
cement -järjestelyihin. Around-alustalla on toteutettu alkuvuoden aikana viisi rahoituskierrosta.  Pää-
omia niihin on kerätty yhteensä 6,8 miljoonaa euroa. Realinvest-palvelussa on päästy vuoden 2018 
aikana hyvään vauhtiin, ja uusia kohteita on vuoden alusta ollut rahoitettavana jo kolme kappaletta, 
joihin pääomia on kerätty ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.   

Yksi tärkeimmistä hankkeista perusliiketoiminnan ulkopuolella alkuvuoden aikana on ollut kansain-
välistymiseen tähtäävä hanke, jossa ollaan perustamassa sivuliikettä Norjaan. Lisäksi yhtiöllä on 
käynnissä Crowhow AI -hanke, johon Privanet on saanut myös rahoitusta Business Finlandilta. Si-
joituspalveluiden tarjonnan laajentaminen Norjaan on vielä tällä hetkellä ollut etusijalla aiemmin 
suunnitelmissa olleen Espanjan sijaan. 

Norjan sivuliikkeen avaaminen on aivan loppusuoralla, ja näillä näkymin ensimmäinen rahoituskier-
ros järjestetään loppuvuoden aikana, jolloin myös Norjan toiminta on tarkoitus lanseerata paikalli-
sesti. Norjan sivuliikkeen toimintaa pyörittämään on valittu kokenut tiimi, ja myös listaamattomiin 
osakkeisiin kohdistuvan kiinnostuksen odotetaan kasvavan, minkä johdosta Yhtiö odottaa Norjassa 
toteutettavan onnistuneita rahoituskierroksia osana AROUND-liiketoimintaa. 

Crowhow AI -hankkeessa tavoitteena on luoda listaamattomien yritysten jälkimarkkinasta, kaupan-
käyntiin tarvittavasta taustajärjestelmästä ja osakeantien järjestämiseen käytettävästä ohjelmistosta 
kansainvälisesti skaalautuva palvelu. Näen hankkeen mahdollistavan merkittävän liikevaihdon kas-
vun tulevina vuosina kansainvälisillä markkinoilla. Olennaisena osana projektia kehitämme myynnin 
kohdentamiseen käytettävää oppivaa tekoälyteknologiaa ja sitä tukevia järjestelmän analytiikkatoi-
mintoja. Crowhow AI -hankkeen keskiössä on lohkoketjuteknologia, jota tullaan jatkossa käyttämään 
mm. osakkeisiin liittyvän tiedon, kuten osakeantien, omistajien ja omistushistorian tallentamiseen.   

Privanet on myös mukana pilottiprojektissa, jossa ensimmäistä kertaa maailmassa kehitetään loh-
koketjuteknologiaan perustuvaa liiketoimintaverkostoa, jonka avulla esimerkiksi osakeyhtiön voi jat-
kossa perustaa täysin digitaalisesti. Projektiin osallistuvat Privanetin lisäksi useat pankit, tietotek-
niikkayhteisöt ja viranomaiset. 

Privanetin liikevaihto oli 4,25 miljoonaa euroa liiketuloksen jäädessä -1,72 miljoonaan euroon joh-
tuen henkilökunnan määrän kasvusta, kasvaneista poistoista, tehdyistä noin 657 000 euron suurui-
sista alaskirjauksista sekä eräistä matalakatteisista liiketoimista, joita H1-jakson aikana tehtiin. Li-
säksi tiettyjen, pääasiassa alkuvuoden aikana tehtyjen järjestelyiden palkkiotuotot kirjautuvat H2-
jakson puolelle. 

Privanet Group -konsernin liiketoiminta kaudella tammi–kesäkuu 2018 

Konsernin liikevaihto eli sijoituspalvelutoiminnasta saadut tuotot olivat 4,25 miljoonaa euroa. Liike-
toiminnan kuluista suurin osa on hallintokuluja, jotka pääasiassa muodostuvat henkilöstökuluista. 
Henkilöstökulut olivat tarkasteluperiodilla 2,40 miljoonaa euroa. Muut hallintokulut olivat 1,72 miljoo-
naa euroa sisältäen muun muassa laki- ja konsultointipalveluihin ja markkinointiin liittyviä kuluja sekä 
IT-hallinnon ohjelmisto- ja ylläpitokustannuksia. Hallintokulut ovat kasvaneet hallinnon organisaation 
ja myyntihenkilöstön määrän kasvattamisen kautta sekä erinäisiin hankkeisiin liittyvien laki- ja kon-
sultointikulujen kasvun myötä. Myös konserniliikearvon poistot ovat kasvaneet seurauksena joulu-
kuussa 2017 tehdystä konsernirakennemuutoksesta, jossa Privanet-konserni hankki tytäryhtiö Pri-
vanet Securities Oy:n koko osakekannan konsernin omistukseen. Arvopaperikaupan nettotuottojen 



 
 
 
ja muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat yhteensä -0,66 miljoonaa euroa. Liiketulos 
jäi näin ollen -1,72 miljoonaan euroon. 

Tulevaisuudennäkymät 

Yhtiö muutti 16.8.2018 julkaisemassaan yhtiötiedotteessa aikaisemmin 28.2.2018 antamansa ohjeis-
tuksen, jonka mukaan koko vuodelta tavoitellaan kasvavaa liikevaihtoa ja -voittoa.  Yhtiön johdon 
16.8.2018 antaman uuden ohjeistuksen mukaisesti koko vuoden liiketulos jää selvästi edellisen vuo-
den liiketuloksesta ja liikevaihto jää jonkin verran edellisestä vuodesta. 

Syksylle on sovittu AROUND-alustalle toteutettavaksi useita mielenkiintoisia ja melko mittavia rahoi-
tuskierroksia. Realinvest-palvelussa toteutettujen rahoituskierrosten volyymit ovat kasvussa, ja han-
keputkessa olevien rahoitusjärjestelyiden toteutuessa ja onnistuessa palvelussa tullaan näkemään 
voimakasta kasvua. 

Yhtiö on jättänyt hakemuksen listautua Nordic Growth Marketin ylläpitämälle monenkeskiselle mark-
kinapaikalle. Hakemuksen käsittely on loppusuoralla ja Yhtiön odotusten mukaisesti listautuminen 
toteutuisi loppuvuoden aikana. 

Osakemarkkinoilla nähtiin globaalisti heikoin alkuvuosi lähes vuosikymmeneen. Keskuspankkipoli-
tiikan ja orastavan kauppasodan aiheuttama tuonti-inflaatio sekä erityisesti monen vienti- ja raaka-
ainealan yhtiöiden vaikeudet tullaan todennäköisesti näkemään hermostuneisuuden ja volatiliteetin 
kasvuna pörsseissä vuoden jälkipuoliskolla. Se, kuinka tämä ja mahdollinen korkojen maltillinen 
nousu näkyy Yhtiön liiketoiminnassa, on vielä epävarmaa, mutta Yhtiön näkemyksen mukaan sen 
vaikutus on varsin pieni, mikäli muutokset markkinoilla eivät muutu rajuiksi.  

Reaalitalouden ehkä hieman heikkenevää tilaa kompensoi vahvasti yleinen kiinnostuksen kasvu lis-
taamattomia kasvuyhtiöitä kohtaan. Lisäksi Yhtiön laajentuminen maan rajojen ulkopuolelle tuo po-
tentiaalisia sijoittajia huomattavan määrän lisää. 

Taloudellinen tiedottaminen 

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu webinaari järjestetään keskiviikkona 
29.8.2018 klo 12.00. Toimitusjohtaja Karri Salmi sekä talousjohtaja Johanna Hurskainen esittelevät 
katsauskauden taloudelliset ja toiminnalliset tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysy-
myksiä. 

Esitystä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa: https://attendee.gotowe-
binar.com/register/1283494401014623235. Webinaarilähetyksen seuraaminen edellyttää kirjautu-
mista ja GoToWebinar-sovelluksen lataamista (latausmahdollisuus kirjautumisen jälkeen). Esitys-
materiaali ja -tallenne ovat saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa http://www.priva-
netgroup.fi/sijoittajat/osavuosikatsaukset-ja-vuosikertomus/. 

Yhtiö julkaisee vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen 28. helmikuuta 2019. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1283494401014623235
https://attendee.gotowebinar.com/register/1283494401014623235
http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/osavuosikatsaukset-ja-vuosikertomus/
http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/osavuosikatsaukset-ja-vuosikertomus/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 
(0)50 368 6866  
 
 
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 ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. 
Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvit-
sevat 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.priva-
netgroup.fi 
 
Jakelu 
NASDAQ Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.privanetgroup.fi 
 
 
LIITE: Privanet Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 (pdf) 
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