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Privanet hankkii Northern Star Partners Oy:n osakekannan ja laajentaa toimintaansa 
varainhoitopalveluihin 
 
Privanet Group Oyj on 14.5.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut Northern Star Partners Oy:n 
osakekannan. Northern Star Partners Oy on toimiluvallinen sijoituspalveluyritys, jonka 
omaisuudenhoitoliiketoimintaa Privanet-konserni jatkaa yrityskaupan myötä. Kaupan lopullinen 
voimaantulo vaatii vielä Finanssivalvonnan hyväksynnän osakekannan hankkimiselle. 
 
Laajentamalla tarjoamiaan sijoituspalveluita varainhoitoon Privanet-konserni lähtee terävöittämään 
uutta liiketoimintastrategiaansa. Varainhoidon myötä Privanet kykenee tarjoamaan entistä 
monipuolisempia palveluita sekä olemassa oleville että uusille asiakkailleen. Hyödyntämällä 
Northern Star Partnersin hallinnoimaa UCITS-rahastoa Privanet pystyy tuomaan markkinoille myös 
listattuihin tuotteisiin sidotun strategian.  
 
Varainhoitopalveluiden käynnistämisestä Privanet-konsernissa vastaa Jaakko Soini, joka aloittaa 
myöhemmin uudelleennimettävän varainhoitoyhtiön toimitusjohtajana 1.7.2020 alkaen. Soinilla on 
laaja kokemus varainhoidosta sekä pääomamarkkinoista. Hän on työskennellyt viimeisimmät neljä 
vuotta Juha Hulkko Family Officen sijoitusjohtajana ja sitä ennen Evli Pankki Oyj:n palveluksessa. 
Soini toimii 1.7.2020 alkaen myös Privanet-konsernin johtoryhmän jäsenenä. 
 
Northern Star Partnersin henkilöstö sekä yhtiön kehittämää NS Quant -erikoissijoitusrahastoa 
koskevat liiketoiminnot siirtyvät uuteen yhtiöön, jonka Northern Star Partnersin aiemmat 
osakkeenomistajat perustavat tämän vuoden kuluessa ja hakevat sille sijoituspalveluyrityksen 
toimiluvan. Uusi yhtiö keskittyy liiketoiminnassaan NS Quant -rahaston kansainvälistämiseen ja 
strategiaan liittyvään advisory-toimintaan. 
 
NS Quant -rahasto, jonka sijoitusteamin johtajana jatkaa Markku Malkamäki, on uudentyyppinen 
systemaattinen Managed Futures -rahasto, joka on osoittanut toimivuutensa myös haastavissa 
markkinaolosuhteissa. Se oli yksi Pohjoismaiden parhaista hedge-rahastoista vuoden 2020 
ensimmäisellä kvartaalilla. Rahaston alkuvuoden 2020 tuotto huhtikuun lopussa oli 13,5 prosenttia 
positiivinen. Rahastoa hyödynnetään myös Privanetin varainhoitoliiketoiminnassa. 
 

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 
6866. 
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Privanet Group lyhyesti 
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet 
Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen 
Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin 
rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset 
rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä 
institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi 
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