ROCKING BEAR BREWERS
Osakeanti toinen kierros

Moi,
Aluksi haluan kiittää suuresti kaikkia tämän
hetkisiä osakkaitamme sijoittamisesta panimoomme.
Ilman teidän sijoittamianne varoja emme olisi
tässä missä nyt olemme.
Yrityksemme kasvu on ollut lupaavaa ja kaipaamme
lisärahoitusta investointeihin toiminnan laajentuessa.
Tämän hetkinen tuotanto kapasiteetti ei vastaa kysyntää
ja nykyisellä laitteistolla emme pysty siihen vastaamaan.
Järjestämme toisen ja samalla viimeisen osakeanti kierroksen
panimollamme. Tämä on samalla viimeinen mahdollisuus kasvattaa
osuuttasi meidän kaikkien panimossa.

Oluen valmistamisella on Porissa pitkät perinteet ja me
olemme yhtenä Porin viidestä panimosta sitä kunniakkaasti
jatkaneet meillä Rocking Bear Brewersillä!
Tällä hetkellä vakituisessa tuotannossa on kahdeksan
erilaista olutta ja muutamia sesonkien mukaan vaihtuvia
kausituotteita. Yhteensä viimeisen kahden vuoden aikana
olemme valmistaneet 20 erilaista olutta.
Panimomme aloitti oluen valmistuksen pienimuotoisesti
vuoden 2016 toukokuussa. Panimo perustettiin
joukkorahoituksen turvin vuoden 2016 alussa, jolloin
panimoon sijoitti noin 150 piensijoittajaa ja viisi
pääomistajaa..

Panimomme sai uuden sykäyksen vuoden 2017 toukokuussa,
kun Kasper Toroska siirtyi vahvasta intohimosta
panimoamme ja puhdasta hyvää olutta kohtaan
täysipäiväisesti panimolle töihin.
Tällä hetkellä yritys työllistää yhden vakituisen
työntekijän ja yhden kesätyöntekijän.
Nyt on edessä toiminnanlaajentaminen ja järjestämme toisen
osakeanti kierroksen. Tämä on siis samalla myös viimeinen
anti osakkeista panimollamme.

Suunnattu Osakeanti

• Yhtiökokouksen päätöksellä yhtiöjärjestystä muutetaan siten,
että perustajaosakkaiden omistamat 10 000 osaketta pysyvät
A-sarjan osakkeina
• Voimassa olevien B-sarjan osakkeiden määrää nostetaan 718
kappaleesta maksimissaan 4 000 kappaleeseen.
•

Osakeannissa tarjotaan myytäväksi uusia B-sarjan osakkeita.
Osakesarjat eroavat toisistaan yhtiökokouksen äänivallan osalta,
A-sarjan osakkeet ovat äänioikeudellisia yhtiökokouksessa ja Bsarjan osakkeet ovat äänettömiä osakkeita. Tuotonjaon suhteen
osakesarjat ovat tasavertaisia.

•

Yhtiökokouksessa päätettiin, että tarjotaan merkittäväksi
vähintään 100 ja enintään 3 282 uutta B-sarjan osaketta 150
euron osakekohtaiseen kappalehintaan.

• Osakeanti käynnistyy 1.6.2018 ja päättyy 31.8.2018
• Vanhoilla osakkailla ennakko osto-oikeus 30.6.2018
mennessä ja osakkeita ei tarjota muille, jos vanhat
osakkaat lunastavat minimi tavoitteen 300 osaketta
eli 45 000 euroa 30.6.2018 MENNESSÄ

• Vanhat osakkaat lunastivat osakkeita noin 13 00 euron
edestä kesäkuun loppuunmennessä
•

Merkinnät hyväksytään merkintäjärjestyksessä ja ne
merkinnät hyväksytään, joista maksusuoritus on saapunut
seitsemän pankkipäivän kuluessa.

• Merkintäjärjestyksestä voidaan poiketa jos hallitus katsoo
merkitsijän tärkeäksi tulevan liiketoiminnan kannalta ja on
siten perusteltua ottaa osakkaaksi. Hallitus on valtuutettu
hylkäämään yksittäisiä merkintöjä merkintään liittyvän
epäselvyyden takia tai muun syyn takia. Yhtiön ei tarvitse
perustella hylkäämisen syitä ja palauttaa maksetun
merkintämaksun välittömästi hylkäävän päätöksen jälkeen.
• Osakas voi myydä osakkeensa yhtiön hallituksen luvalla ja
muilla osakkailla on ennakko osto-oikeus yksi kuukausi.
Tämän jälkeen osakkeita saa tarjota vasta ulkopuoliselle.
Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä kauppa ilman
perusteluja. Myynti hinta min. 150€/osake.

Tietoja yhtiöstämme!
• Panimoamme omistaa viisi A-osakasta, joista jokaisella on
20% A-osakkeista. Kimmo Kalliomäki, hallituksen puheenjohtaja,
Kasper Toroska toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet; Petri Koskinen,
Tony Levander ja Pekka Mustonen.
• Lisäksi tämän hetkisiä B-osakkeisiin sijoittaneita on noin 150 kappaletta.
• Yhtiö perustettiin 26.11.2015 ja panimotoiminnan lisäksi on voimme
toimia myös seuraavilla aloilla; tukkumyynti, maahantuonti sekä alaan
kuuluva koulutus ja konsultointi.
• Panimomme myymälä avautui panimonyhteyteen tammikuussa 2018
ja olimme Suomen ensimmäinen uuden alkoholilain mukainen myymälä.

• Vuoden 2016 tärkeimmät luvut LV ~25 000 euroa,
tulos - ~39 000 euroa valmistunutta olutta 3 800 litraa

• Vuoden 2017 tärkeimmät luvut LV ~ 89 000 euroa kasvua
252%, tulos - ~19 000 euroa ja valmistunutta olutta 17
800 litraa.
• Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes LV ~32 000 euroa
kasvua 120% tulos +/- 0 euroa.
• Tappiot koostuu pitkälti poistoista ja ensimmäisten vuosien
investoinneista.
• Kaikilla on mahdollisuus tutustua panimollamme vuoden
2016 ja 2017 tilinpäätöksiin.

Tavoite
• Vuonna 2018 tulemme valmistamaan olutta
noin 30 000 – 40 000 litraa ja liikevaihtoa tulee olemaan
noin 160 000 euroa.
• Vuonna 2019 tulemme valmistamaan olutta noin 50 000 litraa
ja liikevaihtoa noin 200 000 euroa.
• Panimon tulos on tarkoitus saada positiiviseksi ja tänä vuonna,
vaikka olemmekin vielä nuori Start Up –yritys.
•

Panimomme viisivuotis -suunnitelmissa on saada kasvua
vuoteen 2023 mennessä noin 200 000 litraan olutta
ja liikevaihtoa noin 800 000 euroa vuodessa samalla tekemään hyvin
positiivista tulosta ja työllistävän kolme – viisi henkilöä.

Osakkeet
• Yhtiöllämme on kaksi osakekantaa A- ja B-osakkeet.
A-osakkeet ovat hallituksen jäsenten hallussa
ja niitä ei merkitä myyntiin tässä jaossa.

• Nyt sinulla on mahdollisuus hankkia B-osakkeita.
• B-osakkeet ovat oikeutettuja mahdolliseen osinkoon samassa
suhteessa kuin A-osakkeet.
•
•

B-osakkeilla ei ole äänioikeutta.
B-osakkeita on maksimissaan 4 000 kappaletta, joiden merkintähinta
on 150€/kpl. (ensimmäisessä osakeannissa vuonna 2016 hinta oli 100€/kpl)

Mihin sijoitamme annista
saadut varat?
• Tästä joukkorahoituksesta saamamme varat kirjataan
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan omanpääoman rahastoon
osakekohtaisen merkintähinnan mukaan.
• Varat käytämme toiminnan laajentamiseen.
• 1. Pakkauslinjaston ja etiketöinnin parantamiseen
5 – 50 000 euroa riippuen varoista.
• 2. Käymiskapasiteetti yksi – kaksi 1200L paineellista
käymistankkia a´ 5 - 10 000 euroa
• 3 .Markkinointiin ja myynnin kasvattamiseen 5 000 euroa

• Huomioithan osakesijoittamisessa olevan aina riskiä ja emme
välttämättä pysty palauttamaan rahoja toiminnan kariutuessa.
• Osinkoja tullaan jakamaan, kun tulos on merkittävästi positiivinen ja
suurimmat investointi tarpeet on täytetty.

Tulevaisuuden näkymät
• Uudet tuotteemme ovat saaneet erinomaisen vastaanoton
ja kysyntä kasvaa koko ajan valtakunnallisesti.
• Neuvottelut pitkällä Keskon ja S-ryhmän kanssa ja näiden
osuessa maaliin aukeaa putki kaikkiin K-kauppoihin, Citymarketteihin,
S-marketteihin ja Prismoihin Suomessa. Tarkoittaa automaattisesti
vähintään noin 40 000 litran vuosi menekkiä.
• Alkoissa saatavilla tilausvalikoimista tällä hetkellä kaksi tuotetta
ja lisätä muutamalla tuotteella syksyllä.
• PM-Juomatukku hoitaa tällä hetkellä meidän valtakunnallista
päivittäistavara- ja ravintolakauppaa.
• Neuvottelut kesken myös muutaman tärkeän ravintolatukun kanssa
muun muassa Heinon Tukku ja S-ryhmän Meira Nova.

Rekisteriseloste
• Rocking Bear Brewers Oy kerää osakeannissa kysytyt
tiedot lakisääteistä osakerekisteriä varten.
Osakerekisteri on saatavissa yhtiön pääkonttorista,
kuten laissa säädetään. Yhtiö käyttää osakerekisterissä olevia
yhteystietoja toimittaakseen viralliset yhtiöasioiden
tiedotteet ja kutsut.
Yhtiö voi käyttää yhteystietoja myös omista tuotteista, palveluista
ja tapahtumista tiedottamiseen ellei osakas ole
erikseen tätä kieltänyt.
Yhtiö ei luovuta rekisteritietoja ulkopuolisille.

Ostoedut
Omistajan
edut
150 €
Taso 1

Taso 2

300 €
1 osake
2 osaketta
•Osakas
Panimonmyymälästä
5% alennus
kaikista
tuotteista
T-paita
Osakas
T-paita
osakkuudesta
Osaketodistus
osakkuudesta
•Osaketodistus
Kaikille tässä
annissa ostaneille
osakaspaita
veloituksetta.
Puuvillainen kestokassi • Yksi – kaksi kertaa vuodessa osakaslogolla
järjestettävä osakasilta.

3 tutustumaan panimolla ilmoituksella.
Taso 4
•Taso
Pääsy
900 €

2400 €

•6 Oma
panimon omistajien facebook –ryhmä, missä ilmoitetaan panimon
osaketta
16 osaketta
kuulumisista.
Osakas T-Paita

Osakas T-Paita
osakkuudesta
•Osaketodistus
Vanhoja omistaja
portaiden etuja emme
ole unohtaneet
Osaketodistus
osakkuudesta
Puuvillainen
kestokassi
-osakaslogolla Puuvillainen kestokassi -osakaslogolla
ja ne on myös
voimassa.
(Valitettavasti
näitä kaikkia
ole vielä
täyttäneet,
koska
olemme pullolle
Puinen
olutkoriemme
kuudella
pullolle
Puinen
olutkori
kuudelle
keskittäneet voimavaramme
panimon kehittämiseen ja tulokseen. Tähän on tulossa
Panimokierros
ja tasting (kuudelle
Panimokierros ja tasting (16 hengelle)
muutos syksyn 2018 aikana ja toteutamme kaikki lupauksemme
hengelle)
Omat etiketit pulloihin veloituksetta
osakkaille ensimmäisestä annista.)

Kiitos
• Mielenkiinnostasi kun luit tämän.
• Suuri kiitos, kun tulet kanssamme kasvattamaan
Rocking Bear Brewers –panimoa Porista valtakunnalliseksi
panimoksi.
• Emme vain pyydä rahoitusta vaan tarjoamme sinulle
tukun etuisuuksia omistajana panimossamme.
• Kaikki osakkaat saavat 5% alennuksen ostoksista panimolla
• Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiinne mitä
tämä sinussa herättää.
• Halutessasi voimme toimittaa sinulle tilinpäätökset
vuosilta 2016 ja 2017
• Kiittäen Rocking Bear Brewers, Kimmo, Kasper, Pekka, Petri Ja Tony
• Osakkeiden merkintä, Lisätiedot ja tiedustelut
Kasper Toroska
Toimitusjohtaja
Rocking Bear Brewers Oy
kasper.toroska@rbb.fi
0442369692

