


Terveisiä Hailuodosta!

Hailuoto on merestä noussut saari, joka on 
tunnettu puhtaasta luonnosta ja luonnon 
raaka-aineista.

Hailuodon juomavesi on puhdasta pohjavettä 
ja se sopii täydellisesti vaativien oluiden 
valmistukseen.

Hailuodon vedenlaatu on vastaava kuin 
legendaarisella Pilsnerin olutalueella.

Lue miten Hailuodon Panimon tarina sai alkunsa.

http://www.hailuodonpanimo.fi/panimon-tarina/


Yhtiöllä yli 400 
osakkeenomistajaa

Yhtiö järjesti vuonna 2017 joukkorahoitus-
kierroksen ja keräsi 115 360 euroa. 

Uusia B-sarjan (äänivallattomia) osakkeita 
annettiin 824 kappaletta

Uudella joukkorahoituskierroksella tarjotaan 
merkittäväksi enintään 1 000 uutta osaketta

•

•

•

Luomupanimon osakkuus kiinnostaa



Tapahtunutta

Energiatehokas optimoitu panimo

Wachsmann Brautechnik teki mittatilaustyönä 
panimolaitteiston, jonka keittokoko on 3 000 
litraa ja käymiskapasiteetti 15 000 litraa

Panimo saatiin tuotantokuntoon huhtikuussa 
2017 ja oluen myynti alkoi kesäkuussa 2017
– Alkuun myytiin kaikki, jotka saatiin 
valmistettua

Panimon tuotanto on nykyisellä käymis-
kapasiteetilla ollut 9 000 litraa / kk
– Käyminen ja yhden panoksen pullotus kestää 
keskimäärin 5-6 viikkoa

Erinomaista palautetta asiakkailta
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Halutaan nostaa tuotanto 11 000 litraan / kk

Olutta on myynnissä mm. Oulun seudulla, 
Pohjois-Suomessa, Jyväskylässä, Tampereella ja 
Helsingissä

Kustannukset pidetty alhaisina
– Vuoden 2017 tulos lähellä nollatasoa, vaikka toi-
mintakuukausia oli vain kesä-joulukuu, eikä olut-
varastoa ollut kesäkuukausia varten



Ennuste

149 500 €

816 750 €

252 043 €

12/2017

103 000 €

665 600 €

12/2018 12/2019

Liikevaihtoennuste Käyttökate-ennuste

Alustava vuoden 2017 tuloslaskelma
– Vuoden 2017 luvut tilintarkastamattomia

Toimintakausi oli kesä-joulukuu
– Olutta ei ollut yhtään varastossa ennen 
kesäsesonkia 2017

Vuodelta 2018 odotetaan vähintään 
500 000 euron liikevaihtoa

Ennustettu 665 600 euron liikevaihto 
realistinen
– Avaamme Panimobaarin ja myymälän
– Aloitamme panimokierrokset ja
 olutmaistelut

•

•

•

• -5645 €



Osakeannin 
varojen käyttö

Rahoitustarve
Käymistankki    25 000 €
Panimobaari ja varasto  50 000 €
Laiteinvestoinnit    65 000 €

Yhteensä           140 000 €

Uudella käymistankilla nostetaan 
tuotantokapasiteettia

Panimobaari avataan suunnitelman 
mukaisesti panimon yhteyteen kesäksi
– Uusi alkoholilaki mahdollistaa ulosmyynnin 
   panimosta ja ravintolasta
– Voidaan tarjota tastingeja, panimokierroksia, 
   erikoistuotteita omasta baarista

Uusilla pullotus- ja kegityslaitteilla 
tehostetaan tuotantoa

Varastotilaa lisätään

Osakeannin varat käytetään 
investointeihin

•

•

•

•



Joukkorahoituskierros aloitetaan maaliskuussa!

B-sarjan osakkeet
Oikeus osinkoon, mutta ei äänioikeutta 

Annissa tarjolla enintään 1 000 uutta osaketta

6,8 %:n omistus

Osakemäärä voi kasvaa enintään 14 791 osakkeeseen, 
joista B-sarjan osakkeiden määrä 1824 osakkeeseen

Osakkeiden lisäksi osakkaat saavat erikois-
tarjouksia ja uniikkeja tuotteita.

•

•

•

•

•

Tule mukaan hailuotolaiseen
luomupanimoon!



Taso 1

1 osake

140 €
– Diplomi

– Luomupuuvillakassi

– Lasinaluset

Taso 2

2 osaketta

280 €
– Diplomi

– Luomupuuvillakassi

– Lasinaluset

– Luomupuuvillainen t-paita

Taso 3

Min. 7 osaketta

980 €
– Diplomi

– Luomupuuvillakassi

– Lasinaluset

– Luomupuuvillainen t-paita

– Puukori neljälle pullolle

– Panimokierros ja tasting

Taso 4

Min. 20 osaketta

2800 €
– Diplomi

– Luomupuuvillakassi

– Lasinaluset

– Luomupuuvillainen t-paita

– Puukori neljälle pullolle

– Panimokierros ja tasting

– Päivä panimolla

– Oma etiketti

› Ryhdy osakkaaksi tästä! ‹

https://portal.fundu.fi/view-share?id=5b27ce4e-b487-49af-94e9-dd2bdb066eba
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