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Privanet antaa tulosvaroituksen ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut 

 

Privanet varoittaa, että sen koko vuoden 2018 liiketulos on noin kolme miljoonaa euroa tappiolla ja 

liikevaihto jää kahdeksaan miljoonaan euroon. Aiemmin Yhtiön johto arvioi liiketuloksen jäävän 

selvästi edellisen vuoden liiketuloksesta (2017 4,8 milj. euroa) ja liikevaihdon jäävän jonkin verran 

edellisvuodesta (2017 14,0 milj. euroa). Liiketulosta painoivat erityisesti merkittävän projektin 

tuloutumisen viivästyminen, raskas kulurakenne, kertaluontoiset alaskirjaukset sekä myynnin 

yleinen heikentyminen.  

 

Heikentyneen liiketuloksen seurauksena Privanet aloittaa säästöohjelman, jonka tavoitteena on 

saavuttaa noin viiden miljoonan euron kulusäästöt vuositasolla. Osana säästöohjelmaa Privanet 

aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden piiriin kuuluu konsernin emoyhtiön Privanet Group Oyj:n 

sekä tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy:n koko henkilöstö. Neuvottelut koskevat yhteensä noin 

50 henkilöä. Rakennemuutokset konsernissa voivat johtaa enintään 35 työpaikan vähenemiseen. 

Vähennykset voidaan toteuttaa irtisanomisin, erilaisin järjestelyin sekä ulkoistamalla tiettyjä 

liiketoimintoja. 

 

”Huolimatta rakennemuutoksista ja säästötoimista meillä Privanetissa on vahva usko siihen, että 

uudenlaiset rahoitusratkaisut suomalaisille kasvuyhtiöille ovat tulleet jäädäkseen ja kasvavat pitkällä 

tähtäimellä voimakkaasti konventionaalisten pankkikeskeisten rahoitusmallien hiipuessa. Kuitenkin 

viimeaikainen markkinaturbulenssi ja Yhtiömme saama negatiivinen julkisuus ovat johtaneet 

myynnin heikkenemiseen, ja tähän on reagoitava nopeasti kulurakennetta sopeuttamalla. Samaan 

aikaan yhtiön fokusta muutetaan selvästi enemmän jatkuvaa kassavirtaa tuottavien toimintojen 

suuntaan ja oman sijoitustoiminnan riskiä pienennetään”, sanoo Privanet Groupin toimitusjohtaja 

Karri Salmi. 
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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 ainoaa 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 kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön 
asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, 
www.privanetgroup.fi 
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