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Karri Salmi Privanet Group Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.10.2017 alkaen 

Privanet Group Oyj:n hallitus on nimittänyt VTM Karri Salmen yhtiön toimitusjohtajaksi 1.10.2017 

alkaen. Karri Salmi toimii tällä hetkellä konsernin tytäryhtiön Privanet Securities Oy:n hallituksen 

puheenjohtajana ja Privanet Group -konsernin johtoryhmässä.  Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Matti 

Heiskala siirtyy kehittämään yhtiön myyntiä ja strategiaa neuvonantajan roolissa. 

 

”Haluan kiittää lämpimästi Matti Heiskalaa hänen työstään Privanetin eteen. Matin johdossa Privanet 

Group -konserni on kehittynyt Suomen johtavaksi listaamattomien arvopaperien pörssiyhtiöksi ja 

päässyt avaamaan ovia myös kansainvälisesti. Yhtiön strategian mukaisesti pyrimme laajentumaan 

kansainvälisille markkinoille ja nyt on luonnollinen hetki tuoda uutta näkemystä yhtiön johtoon. Karri 

Salmi on osoittanut nykyisessä tehtävässään erinomaista kykyä liiketoiminnan 

menestyksekkääseen luotsaamiseen ja hänellä on vahva näkemys Privanetin tulevaisuudelle. 

Uskon, että Karrin johdolla konserni kehittyy yhä enemmän kohti kansainvälistä markkinaa.”, sanoo 

Privanet Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Roy Harju.  

 

”Otan Privanet Group Oyj:n toimitusjohtajan tehtävän vastaan innolla. Tulevan työni tärkeimpiin 

painopisteisiin kuuluvat strategiamme mukaisesti kannattavan kasvun varmistaminen, 

kansainvälistyminen sekä liiketoiminta-alueiden laajentaminen. Privanet on uuden ajan edessä 

etenkin kansainvälistymisen saralla, jossa olemme tehneet hienoja avauksia viimeisen kuukauden 

aikana. Haluamme olla alan edelläkävijä Suomessa jatkossakin ja viedä toimintatapaamme myös 

ulkomaille. Uskon, että yhdessä ammattitaitoisen henkilöstömme kanssa pääsemme 

tavoitteisiimme.”, toteaa Karri Salmi, 1.10.2017 alkaen Privanet Group Oyj:n toimitusjohtaja.  
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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, 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 noin 13 500 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on 
paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt 
sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi  

http://www.privanet.fi/
http://www.privanetgroup.fi/

