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PREMIUM-VISKI TASKUMATISSA
ARCTIC SPRING SERIES  100 ml

B l ue Wh i te Sp ir i t  O y  t ek e e su o ma l ai st a 
historiaa olleen 

.

Yritys pullottaa omalla tuotemerkillä, “BlueWhite”, 
premium- alkoholijuomia tukku- ja vähittäismyyntiä
varten. Toiminta aloitetaan pullottamalla mallas- ja
sekoite viskejä erilaisina sarjoina, kuten valmistus-
maan, vuodenajan, viskin raaka-aineen ja muun 
perusominaisuuden mukaan ja tuomalla maahan 
valmiiksi pullotettuja juomia ravintolakäyttöön ja tuk-
kumyyntiin. Myöhemmässä vaiheessa tuotantoon 
tulevat muut alkoholittomat ja alkoholia sisältävät
juomasekoitukset sekä marja- ja hedelmämehut.
Tuotteisiimme kuuluvat pitkälle yksilöidyt, jopa
ainutlaatu iset  t ilausval iko imatuotteet , jo it a
voit hankkia vahittäismyyntipisteiden erikois-
val ikoimasta (tällä hetkel lä Alkon myymälät 
ja verkkokauppa). Loppuvuoden 2019 tuotteita ovat
mm.  laserka iver re tu t r st - taskumati t.  Voi t 
hankkia myös lahjatuotteiksi jopa 3D- laser-
kaiverrettuja kristallipulloihin pakattuja laadukkaita
design- viskejä! Näiden lisäksi vuodenvaihteessa 
2019/20 julkaistaan myös ensimmäinen keräilysar-
jan tripack eli kolme erilaista viskiä, joita yhdistää 
panorama-etikettikuva ja joka pyritään saamaan vä-
hittäismyynnin vakiotuotteeksi Alkon myymälöihin..  

Osakkeenomistajana olet etuoikeutetussa asemas-
sa yhtiön toiminnassa. Pääset mukaan tuotteiden
ideoimiseen ja kehittämiseen sekä olet VIP- kävijä
vuosittaisessa BlueWhite- tapahtumassa. Kun mer-
kitset osakkeita yli 1000 e arvosta, saat lahjaksi kris-
talliset viskilasit (4 kpl) ja karahvin. Setti on varustet-
tu  henkilökohtaisella ja numeroidulla kaiverruksella. 
Jokainen osakkeen hankkinut saa “BlueWhite” pro-
mopakkauksen, joka sisältää erilasta tuoteinfoa.    

ensimmäinen ja ainoa itsenäinen
a l k o h o l i j u o m i e n  p u l l o t t a j a

Yrityksen asiakkaina ovat anniskelupaikat, tukku-
liikkeet, Alko,vientiasiakkaat, yritykset ja muonitus
(laiva- ja lentoliikenne ja muu verovapaa myynti)

Yrityksellä on kaikki tarvittavat luvat alkoholin val-
mistamiseen, maahantuontiin, tukkumyyntiin ja va-
rastointiin:
- alkoholin maahantuonti- ja käyttölupa (Valvira)
- valmistuslupa (Valvira)
- valmisteveronumero (Verohallinto)
- verovapaa varasto (Verohallinto)
- rekisteröity lähettäminen (Verohallinto)
- HMRC (Her Majesty’s Revenue&Customs): lupa 
skottiviskin pullotukseen ja sekoitukseen Skotlannin
ulkopuolella

Toiminta on suunniteltu käynnistettäväksi 1.12.2019.
Toiminnan käynnistämiseksi ja rahoittamiseksi  
BlueWhiteSpirits Oy järjestää osakeannin,
jossa tarjotaan myytäväksi maksimissaan 2000 
osaketta hintaan 100 e/kpl . Minimierä 2 osaketta.
Osakeannin ehdot erillisessä esitteessä.
Merkintäaika on 31.12.2019 saakka. 

TULE OSAKKAAKSI AINUTLAATUISEEN 

S U O M A L A IS E E N  YR IT Y K S EE N.  

BlueWhite -The Premium-

BlueWhiteSpirit Oy on Suomen ensimmä inen
ja ain oa itsenäi nen pullot taja, joka tuottaa  kor-
ke atasoisia  alkoholijuomia omalla tuotemerkillä,
mutta ei itse  va lmista juomien raaka-ai ne ita.

Kotipaikka: Rautalampi
Omistajat: A nssi H eikkinen ja Jouni Heikkinen
E lintarviketuotanto tila t n. 20 0 m2 osoitteessa 
K ivisalmentie 710,77700 Ra utalampi.

Tuotanto lait teisto 2019: Sekoitu sta nki t 1000 l ja 300 l,
4- kaulainen puoliautoma att inen  pullo tusyksikkö.
Puoliautomaatt ine n et ike ttikone.

Tuotanto lait teisto 2020: 2 *au tomaa ttip ullotuslinja

Tuotanto tavoite: 1.  vuosi, 10 m3,  2.vuosi 30m3, 3 . Vuos i,
60m3
Liikevaih to/ tuot toennuste: 1. vuosi, 580k/-48k
2. vu osi 1,3M/+232k, 3. vuo si 2,3M /+674k

Investoinnit: 1.vuosi 150k , 2.vuosi 100k, 2d- ja 3 d-
ka iverruslaserit , au tomaa ttiset täytt ö- ja pullo tus linjat
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1. Osapuolet 

Alla mainitut osapuolet ovat tänään xx päivänä xxxxkuuta 201x tehneet seuraavan 
osakassopimuksen: 

1.1 [Jouni Heikkinen henkilötunnus ja osoite]; ja 

1.2 [Anssi Heikkinen, henkilötunnus ja osoite]; ja 

1.3 [nimi, henkilötunnus ja osoite]; ja 

1.4 BlueWhiteSpirit Oy,Y-tunnus 2990817-8, Kivisalmentie 710, 77700 Rautalampi 

1.1 - 1.3 jäljempänä yhdessä ”Osakkaat” ja yksin ”Osakas”, sekä 

1.1 - 1.4 jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja yksin ”Osapuoli”, sekä 

1.1 ja 1.2 jäljempänä yhdessä ”Pääosakkaat” ja yksin ”Pääosakas”, sekä 

1.3  jäljempänä yhdessä ”Pienosakkaat” ja yksin ”Pienosakas”, sekä 

1.4 jäljempänä ”Yhtiö”. 

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 

Yhtiön toimialana ja liikeideana on toimiminen Suomen ensimmäisenä ja tällä hetkellä 
ainoana itsenäisenä alkoholijuomien pullottajana. Itsenäinen pullottaja, 
”BlueWhiteSpirit Oy” on yritys, joka pullotta muiden valmistamia juomia omalla 
tuotemerkillä, brändillä ”BlueWhite”. Pullotettavat tuotteet ovat alkoholijuomia, 
alkoholijuomien sekoituksia erilaisia mehuja ja vesiä sekä matala-alkoholisia juomia. 
Yhtiön tavoitteet ja strategia ilmenevät tämän sopimuksen liitteenä 1 olevasta 
liiketoimintasuunnitelmasta.  Kullakin Pienosakkaalla voi olla sellaista tietämystä ja 
osaamista kyseessä olevaan liiketoimintaan, jonka he ovat valmiit osoittamaan tämän 
sopimuksen mukaisesti Yhtiön käytettäväksi, jotta Yhtiö voisi toimia 
Liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. 

Kaikki Osapuolet ovat huolellisesti ja itsenäisesti arvioineet tämän sopimuksen heille 
tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja 
mahdollisuudet. 

Sopimuksen tarkoituksena on sopia Yhtiön osakkeiden omistuksesta ja myynnistä, 
liiketoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvolli-
suuksista Yhtiön osakkeenomistajiin ja toisiinsa nähden. Päämääränä on, että Yhtiö 
kasvaa ja kehittyy niin liiketoiminnan mittareilla kuin taloudellisesti ja pystyy tuottamaan 
Osakkailleen tuottoa osinkojen muodossa. 

3. Osakkaiden vakuutukset 

Kukin Osakas vakuuttaa omasta puolestaan, että hänellä on oikeus solmia ja 
allekirjoittaa tämä sopimus ja ettei hän ole tehnyt eikä tämän sopimuksen voimassa 
ollessa tule tekemään muuta osakassopimusta tai muita sopimuksia, joissa sovittaisiin 
tässä sopimuksessa säännellyistä tai niihin vaikuttavista asioista. 

4. Yhtiön rahoitus 

4.1 Uusien osakkeiden liikkeellelasku allekirjoituksen yhteydessä 

Välittömästi tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Yhtiön hallitus pitää 
ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa nyt tehdyt osakemerkinnät hyväksytään. 

Merkitsijä                                                                         Osakkeiden määrä 

[                                                                                            ]                     [   ] kpl 

                                                                                       Yhteensä             [   ] kpl 

                                                                                                                             
Osakekohtainen merkintähinta on 100 e/kpl, vähimmäismerkintä 2 kpl, 
enimmäismerkintä 100 kpl. Muut yleiset merkintäehdot ilmenevät liitteestä 2. 

4.2 Jatkorahoitus  

Yhtiön toiminta rahoitetaan ensisijaisesti edellä tämän sopimuksen 4.1 kohdassa 
todetulla osakepääomalla, Yhtiön itsensä järjestämillä rahoitusinstrumenteilla ja Yhtiön 
liiketoiminnasta kertyvällä tulorahoituksella. Osapuolilla ei ole tämän sopimuksen 
perusteella tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua mahdollisiin osakepääoman 
korotuksiin/optioiden merkintään eikä antaa Yhtiölle lainaa eikä Yhtiön vastuiden 
puolesta takauksia tai vakuuksia yllä mainitun lisäksi. Mikäli Yhtiö tarvitsee 
lisärahoitusta, pyritään se järjestämään rahoituslaitoksista/pääomasijoittajalta 
normaalein ehdoin ilman vakuutta tai Yhtiön omin vakuuksin. Osapuolet 

myötävaikuttavat parhaansa mukaan rahoituksen etsimiseen ja neuvottelujen 
onnistumiseen.  

5. Osakkeiden panttauskielto 

Yhtiön osakkeista ei ole laadittu osakekirjoja. Yhtiön antamia osakkeita, optioita, 
optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita instrumentteja, jotka voidaan vaihtaa 
Yhtiön osakkeiksi, eivät Osapuolet saa pantata, kiinnittää, rasittaa, eikä osakkeisiin 
liittyviä oikeuksia saa muutoinkaan luovuttaa muutoin kuin tämän sopimuksen kohdan 9 
mukaisesti. 

6. Yhtiökokous, hallitus ja päätöksenteko yhtiössä 

Päätöksenteko tapahtuu yhtiökokouksessa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti huomioon ottaen, mitä tässä sopimuksessa on muutoin sovittu. Yhtiön 
hallitukseen kuuluu vähintään 2 jäsentä, jotka Pääosakkaat nimeävät. Päätöksenteko 
hallituksessa tapahtuu osakeyhtiölain mukaisesti. Osakkaat sopivat, että hallitus vastaa 
muun ohella Liiketoimintasuunnitelman kehittämisestä ja/tai sen muuttamisesta eikä 
sopimuksen kohta 15.3 sovellu Liiketoimintasuunnitelman muuttamiseen. Yhtiön hallitus 
nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan ja hallituksen väliseen työnjakoon sovelletaan 
osakeyhtiölain säännöksiä. 

7. Osingonjako 

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoa vuosittaisesta jakokelpoisesta tuloksestaan huomioiden 
kuitenkin Yhtiön kasvun rahoituksen asettamat vaatimukset. Osinkoa jaetaan enintään 
viisikymmentä prosenttia (50%) vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta vuosivoitosta. 

8. Immateriaalioikeudet ja tietotaito 

Yhtiön ja sen mahdollisten tytäryhtiöiden toiminnan yhteydessä syntyneet 
immateriaalioikeudet sekä tekninen osaaminen ja tietämys (tietotaito) ja kaikki Yhtiön tai 
sen tytäryhtiöiden toiminnassa tai niiden toimintaan liittyen syntynyt materiaali ja niihin 
liittyvät oikeudet (”Immateriaalioikeudet”), siltä osin kuin Immateriaalioikeudet ovat 
syntyneet Osakkaiden toiminnan tuloksena Osakkaan työ- tai toimisuhteen voimassa 
ollessa Yhtiön kanssa, on siirretty ja siirretään Yhtiölle tai kyseiselle tytäryhtiölle, ja 
Yhtiöllä tai kyseisellä tytäryhtiöllä on täydet oikeudet näiden Immateriaalioikeuksien 
edelleen luovutukseen ja näiden Immateriaalioikeuksien kohteiden muuttamiseen. 

Uusien työntekijöiden työsopimuksiin ja vanhojen työntekijöiden uusiin työsopimuksiin 
otetaan määräykset, joissa sovitaan Immateriaalioikeuksien siirtymisestä Yhtiölle tai sen 
tytäryhtiölle tämän kohdan 8 ensimmäistä kappaletta vastaavalla tavalla. Selvyyden 
vuoksi todetaan, että tämä sopimuskohta ei rajaa työntekijöiden lainmukaista oikeutta 
korvaukseen työsuhdekeksinnöistä. 

9. Osakkeiden myynti 

9.1 Yleistä 

Osapuolet sitoutuvat olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta Osakkeita toiselle 
Osapuolelle tai kolmannelle noudattamatta mitä tässä sopimuksessa on sovittu. 
Vastaavasti Osapuolet sitoutuvat antamaan yhtiöjärjestyksen suostumuslausekkeen 
mukaisen suostumuksen osakkeen luovutukselle ja olemaan käyttämättä 
yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaista lunastusoikeutta, mikäli tämän 
sopimuskohdan mukaiset ehdot on Osakkeiden luovutuksessa täytetty. 

Mikäli Osapuoli myy tai muutoin luovuttaa osan Osakkeistaan tai kaikki Osakkeensa, 
Osakkeiden luovuttajan on huolehdittava siitä, että luovutuksensaaja sitoutuu 
noudattamaan tätä sopimusta samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin luovuttaja. 

9.2 Pienosakkaiden osakkeiden luovutukset ja lunastus 

Mikäli Pienosakas haluaa luopua omistamistaan Osakkeista, on Osakkeita tarjottava 
ensin kirjallisesti Osapuolille lunastettavaksi. Mikäli yksi tai useampi Osapuoli haluaa 
käyttää lunastusoikeuttaan, on hänen/heidän ilmoitettava siitä Pienosakkaalle 30 
vuorokauden kuluessa, siitä kun Osakkeita on tarjottu lunastettavaksi. Jos useampi kuin 
yksi Osapuoli haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, ovat osakkeet jaettava halukkaiden 
kesken heidän omistamiensa Osakkeiden mukaisessa suhteessa. Lunastushinta on 
korkeampi seuraavista: (i) Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen 
osakekohtainen nettosubstanssiarvo tai (ii) käypä arvo, jonka määrittää Yhtiön 
tilintarkastaja Osapuolia sitovasti. 

Mikäli Pienosakas on työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön ja työ- tai toimisuhde päättyy 
työntekijän irtisanoutuessa tai työnantajan irtisanoessa työntekijän työntekijästä 
johtuvasta syystä, on työntekijän tarjottava osakkeitaan lunastettavaksi. Lunastushinta 
on tällöin Pienosakkaan Osakkeesta maksama merkintähinta. 

Mikäli kuitenkin Pienosakkaan työ- tai toimisuhde Yhtiössä päättyy kuoleman, 
eläkelainsäädäntöön perustuvan, normaalina ajankohtana tapahtuvan, työeläkkeelle 
siirtymisen tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vuoksi tai Yhtiön toimesta  
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 tapahtuvan työsopimuslain vastaisen tai tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehtävän 
irtisanomisen vuoksi, ei työntekijällä ole velvoitetta tarjota osakkeitaan lunastettavaksi. 

Mikäli Osapuolet eivät käytä lunastusoikeuttaan tässä kappaleessa 9.2 tarkoitetuissa 
tilanteissa, on Yhtiöllä 30 vuorokauden kuluessa Osapuolille kuuluvan 30 vuorokauden 
määräajan päättymisestä oikeus, mutta ei velvollisuutta, lunastaa samalla 
lunastushinnalla ne Yhtiön osakkeet, joita Osapuolet eivät edellä sovitun perusteella 
lunasta, sen mukaisesti mitä osakeyhtiölaissa on säädetty omien osakkeiden 
hankkimisesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli ja vasta kun on selvinnyt, että 
Osapuolet tai Yhtiö eivät käytä lunastusoikeuttaan, on Pienosakkaalla oikeus myydä 
osakkeensa kolmannelle taholle eikä sopimuksen kohtaa 9.3 tällöin sovelleta. 

9.3 Myötämyyntioikeus 

Mikäli Osapuoli neuvottelee kolmannen osapuolen kanssa Yhtiön osakkeiden kaupasta, 
sitoutuu tämä Osapuoli pitämään myynnin ehtona sitä, että myös muiden Osapuolten 
kaikki Osakkeet tai vähintään vastaava suhteellinen osa Osakkeista kunkin Osapuolen 
niin halutessa ostetaan hintaan, joka vastaa korkeinta edellä mainitun kolmannen 
osapuolen kyseessä olevassa tai aikaisemmissa kaupoissa Osakkeista suorittamaa 
kauppahintaa. 

10. Salassapito 

Osapuolet sitoutuvat tämän sopimuksen voimassa ollessa ja kahden vuoden ajan tämän 
sopimuksen voimassaolon lakkaamisesta lukien pitämään salassa toistensa liike- ja 
ammattisalaisuudet, siltä osin kuin tietojen luovuttaminen ei ole tarpeen Yhtiön tai sen 
mahdollisen tytäryhtiön liiketoiminnan tai tämän sopimuksen 9 kohdan mukaisen Yhtiön 
osakkeiden myynnin kannalta. Annettaessa kohdan 9 mukaisen osakkeiden myynnin 
yhteydessä liike- ja ammattisalaisuuksia, on ostajalta vaadittava salassapitositoumus 
Yhtiön hyväksi. 

11. Kilpailukielto 

Osakkaat sitoutuvat olemaan suoraan tai epäsuoraan itse tai omistamiensa tai 
hallitsemiensa yhtiöiden kautta kilpailematta Yhtiön kulloisenkin liiketoiminnan kanssa tai 
siihen liittyvissä tehtävissä. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tätä kilpailukieltoa 
Osakkaan työ- tai toimisuhteen voimassa ollessa Yhtiön kanssa ja kuusi (6) kuukautta 
sanotun sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.  Tämä kilpailukielto sitoo myös 
siten, että Osakkaat eivät voi työskennellä Yhtiön kilpailijaksi katsottavassa yrityksessä. 
Kilpailukielto ei koske tilannetta, jossa Osakkaan työ- tai toimisuhde Yhtiössä päättyy 
Yhtiön toimesta tapahtuvan työsopimuslain vastaisen tai tuotannollisista ja taloudellisista 
syistä tehtävän irtisanomisen vuoksi. 

12. Sopimusrikkomus ja sopimussakko 

Sopimusrikkomukseen syyllistyvän Osapuolen on maksettava sopimussakkona 25000 
euroa kutakin rikkomusta kohden. Kohdan 11 mukaisen kilpailukiellon rikkomisen osalta 
sopimussakko on kuitenkin 50000 euroa kutakin rikkomusta kohden. Sopimussakko 
maksetaan toiselle/muille Osapuolelle/Osapuolille kunkin Osapuolen Yhtiöön tekemien 
sijoitusten suhteessa tai loukattujen Osapuolten yksimielisesti niin vaatiessa Yhtiölle. 
Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista sopimusrikkomusta, jota ei ole 
korjattu, jos korjaaminen on mahdollista, kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa 
siitä, kun loukattu Osapuoli/Osapuolet on/ovat sopimusrikkomuksesta kirjallisesti 
rikkojalle huomauttaneet. 

13. Sopimuksen voimassaolo 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kukin Osapuoli on sen allekirjoittanut. Tämä sopimus 
on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin kyseinen Osakas on Yhtiön 
osakkeenomistaja. Yhtiön osalta tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä 
sopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden välillä. Selvyyden vuoksi 
todetaan, että tämän sopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta 
luovuttajaa sopimuksen mukaisista velvoitteista. Sopimusmääräykset, jotka luonteensa 
vuoksi ovat voimassa senkin jälkeen, kun sopimuksen voimassaolo jonkin Osapuolen 
suhteen on päättynyt, sitovat Osapuolia vielä senkin jälkeen, kun hän on lakannut 
olemasta tämän sopimuksen osapuoli. 

14. Erimielisyydet ja sovellettava laki 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat 
erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskenään sopimalla, mikäli sopimukseen ei 
päästä, asia ratkaistaan lopullisesti yksimiehisessä välimiesmenettelyssä 
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiehen nimittää 
Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiehen on annettava päätöksensä asiassa 
kuuden kuukauden kuluttua välimiesoikeuden nimeämisestä lukien. 

15. Muut ehdot 

15.1 Yleisvelvoite 

Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja 
toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota 
tämän sopimuksen noudattaminen edellyttää. 

15.2. Tiedoksiannot 

Tämän sopimuksen mukaiset tiedoksiannot Osapuolille voidaan tehdä sähköpostitse, 
kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun 
sähköposti on lähetetty tai kun kolme (3) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen 
postittamisesta tai kun tiedoksianto on muutoin tehty todisteellisesti. 

15.3. Muutosten tekeminen 

Muutokset tähän sopimukseen on tehtävä yksimielisesti ja kirjallisesti. 

15.4. Aikaisemmat sopimukset ja tämän sopimuksen tulkinta 

Tämä sopimus liitteineen käsittää Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen 
kokonaisuudessaan. Mahdolliset aikaisemmat Osapuolten väliset Yhtiötä koskevat 
osakassopimukset tai muut suulliset tai kirjalliset välipuheet ovat mitättömiä. Mikäli tämä 
sopimus, siihen liittyvät sopimukset ja asiakirjat ja yhtiön yhtiöjärjestys ovat toistensa 
kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä: 

1. tämä sopimus 

2. tämän sopimuksen mahdollisesti liitteenä olevat asiakirjat 

3. Yhtiön yhtiöjärjestys 

15.5. Sopimuksen siirtäminen 

Tätä sopimusta ei voida siirtää ilman kaikkien Osapuolten suostumusta. Osakkeiden 
luovutus ja siihen liittyvä sopimuksen siirto on säännelty kohdassa 9. 

16. Sopimuskappaleet 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle. 

[paikka] [                                                                          ]kuun [  ] päivänä 201[ ] 

 

 

[allekirjoitukset ja nimen selvennökset]  

 

 

LIITTEET 

LIITE1: Liiketoimintasuunnitelma 

LIITE2: Osakemerkinnän ehdot 
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Yleisöanti toteutetaan Arvopaperimarkkinalain 4. luvun 3§ 4)-kohdan perusteella, jonka 
mukaan hyväksyttyä esitettä ei tarvitse julkaista, jos arvopapereita tarjotaan yleisölle 
Euroopan talousalueella 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 2 500 
000 euron määrä laskettuna. Tämän markkinointiesitteen tiedot eivät ole minkään 
viranomaisen tai muun instanssin tarkistamia. 

BlueWhiteSpirit Oy:n osakeanti 15.6.-31.12.2019 

 

TAUSTAA 

Taustatietoa BluewhiteSpirit Oy:stä (”Yhtiö”) Yhtiön kotipaikka on Rautalampi ja se on rekisteröity 
kaupparekisteriin 21.3.2019 (LY-tunnus 2990817-8). Yhtiö ei ole osa konsernia eikä sillä ole tytäryhtiöitä. 
Yhtiö on käynnistämässä  ainutlaatuista liiketoimintaa Suomessa olemalla maamme ensimmäinen ja ainoa 
itsenäinen alkoholijuomien pullottaja. Itsenäinen pullottaja (”Independent bottler”) on yritys, joka pullottaa ja 
sekoittaa toisten valmistamia alkoholiraaka-aineita omalla tuotemerkillä. Yrityksellä on n. 200 m2 tuotantotilat 
osoitteessa Kivisalmentie 710, 77700 Rautalampi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen päätoimiala on 
alkoholijuomien ja muiden juomien valmistus, maahantuonti, myynti ja markkinointi. Yhtiön omistajat ovat 
Anssi Heikkinen ja Jouni Heikkinen, molemmilla 5000 osaketta muodostaen 50% yhtiön osakkeista ja 
äänivallasta. Anssi on hankkinut työelämän kannukset toimien omistajana ruoka- ja anniskeluravintolassa, 
henkilöstövuokrausyrityksessä sekä nykyisin myös taksiyrittäjänä. Jouni puolestaan on toiminut jo kohta 20v 
ajan tietojärjestelmätoimittajana logistiikan, kaupan ja elintarviketeollisuuden parissa. Yhteisenä nimittäjänä 
parivaljakolla on businessvainu uusia liiketoimintoja kohtaan.     

 

OSAKEANTI JA SEN EHDOT 

Yleistä 

Yhtiö on 11.6.2019 pitämässään ylimääräisessä yhtiökokouksessa päättänyt toteuttaa yleisöannin. Yleisöanti 
toteutetaan 15.6.-31.8.2019 välisenä aikana osakepääoman korottamiseksi,  laiteinvestointien rahoittami-
seksi  ja käyttöpääoman keräämiseen. Osakeannin myötä Yhtiön toimintaedellytykset vahvistuvat ja siten 
osakeannille on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy 

Liikevaihto- ja tuottoennusteet 

Yhtiön ennakoitu liikevaihto 1. toimintavuosi: 580k€, 2. vuosi: 1,26M€ ja 3. vuosi 2,6M€ ja kolmen vuoden 
kumulatiivinen tulosennuste on +800k€.  Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 11.6.2019 on valtuuttanut 
hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista, jolla yleisölle tarjotaan merkittäväksi Yhtiön liikkeelle 
laskemia uusia osakkeita enintään 2000 kappaletta 100 euron merkintähintaan, pienimmän merkinnän 
ollessa 2 kpl (200 euroa) ja maksimissaan 100 kpl (10000 euroa). Osakkeen merkintähinnasta kirjataan 
osakepääomaan kymmenen (10) euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon yhdeksänkymmentä 
(90) euroa.  

 

Osakkeen oikeudet, velvoitteet ja mahdollinen sijoitusriski 

Nyt merkittävät osakkeet tuottavat yhtäläiset ääni- ja taloudelliset oikeudet kuin Yhtiön aikaisemmin
osakkeet. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon osakemerkinnän toteutumishetkellä kuluvalta 
tilikaudelta. Yhtiössä ei ole osakassopimuksia. Osakkeen merkintään liittyy riski menettää koko sijoittamansa 
summa, jos Yhtiö liiketoiminta osoittautuu tappiolliseksi ja Yhtiö ei kykene suoriutumaan velvoitteistaan.  
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Osakkeenmerkitsijän pyydetään lisäksi huomioimaan, että Yhtiön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin 
kohteena eikä niitä voida ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Osakkeen merkitsijä ei voi myydä, pantata 
tai siirtää osaketta kolmannelle osapuolelle.  

Merkinnän toteuttaminen, maksaminen ja merkitsijän todentaminen 

Merkintä tehdään palauttamalla oheistettu ”osakkeiden merkintälomake” allekirjoitettuna joko postitse tai 
sähköpostin liitteenä. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan 
siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Kunkin merkitsijän merkitsemien osakkeiden merkintähinta tulee maksaa Yhtiön 
tilille FI94 5389 0720 0613 99 viidentoista (15) päivän kuluttua merkinnästä. 

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-
tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on 
oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden 
todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Osakemerkintä on sitova, eikä merkitsijä voi sitä muuttaa tai peruuttaa.   

Takaisinlunastus  

Yhtiöllä on ensisijainen oikeus ja vanhoilla osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa osake osakkeen 
siirtyessä yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle. Uuden osakkeenomistajan on viipymättä 
ilmoitettava saannostaan hallitukselle. Takaisinlunastushinta osakkeen nettosubstanssiarvo, joka määräytyy 
yhtiön viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti.   

Merkintöjen hyväksyminen 

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty 
osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Merkinnän hyväksyminen on hallituksen 
yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä 
merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä, peruuttaa suunnattu osakeanti tai 
keskeyttää osakeanti. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää merkintäajan tai päättää 
lisämerkinnästä. Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavasta päivästä. 

Nyt toteutettava osakeanti avaa uuden sivun suomalaisessa alkoholituotannossa.  Vaikka Suomessa on 
useita alkoholijuomien valmistajia, ei tämän tyyppistä liiketoimintaa ole aiemmin harjoitettu. Uskomme 
vakaasti, että tämä uusi liiketoiminta avaa ovet menestyksekkääseen ja tuotavaan kotimaiseen 
liiketoimintaan ja myös kansainväliseen menestymiseen sopivien markkinointikanavien kautta.  

 

Lisätietoja yhtiöstä, tuotteista ja liiketoiminnasta antavat yrityksen omistajat Anssi Heikkinen p. 0440 810501
ja Jouni Heikkinen p. 0440 622710 tai sähköpostitse  bluewhitespirits@gmail.com. 
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BluewhiteSpirit Oy:n (LY-tunnus 2990817-8 ("Yhtiö") Osakkeiden merkintälomake 

 

Tämän merkintälomakkeen mukainen osakkeiden merkintä ja merkinnän ehdot määräytyvät Yhtiön 
11.6.2019 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ja yllä olevien ehtojen mukaisesti.  

Tämän merkintälomakkeen allekirjoituksin merkitsijä merkitsee Yhtiön uusia osakkeita seuraavasti:  

Merkitsijä nimi: 

 Y-tunnus/hetu: 

 Sähköposti: 

 Osoite:  

Merkitsijä merkitsee seuraavan määrän Yhtiön uusia osakkeita: 

  ____ kpl (min. 2 kpl) osaketta, merkintähinta: 100,00€/kpl, merkintähinta yhteensä:___________ €  

 

Paikka ja pvm: _______________________________ Allekirjoitus: ________________________________  

 

Merkintälomakkeen palautus sähköpostitse: bluewhitespirits@gmail.com tai postitse BlueWhiteSpirits Oy 
c/o Jouni Heikkinen, Volsintie 55, 02400 Kirkkonummi.  Merkintähinta maksettava Yhtiön pankkitilille
viimeistään 15 päivän kuluttua merkinnän tekemisestä. 

Saaja:  BlueWhiteSpirits Oy  

Tilinumero:  FI94 5389 0720 0613 99  

Viite:  Maksajan nimi ja henkilötunnuksen ppkkvv (pv-kk-vuosi) ilman tunnisteosaa 

 


