
PERUSTIETOASIAKIRJA liittyen Stallhagen Ab:n osakeantiin koskien uusia A-osakkeita 

1 Liikkeellelaskijan ja arvopaperin perustiedot  

1.1 Yleistä  

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeellelaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole 

markkinointiaineistoa, vaan liikkeellelaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista 

suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen ja ymmärtää sijoitukseen liittyvät 

riskit.  

 

1.2 Liikkeellelaskija  

Liikkeellelaskija on Stallhagen Ab, Y-tunnus 1874376–9, Getavägen 196, 22410 Godby. 

 

1.3 Tarjottava arvopaperi 

Stallhagen Ab (”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi enintään 16 709 uutta A-osaketta (”Tarjottu osake”). Tarjotut 

osakkeet muodostavat enintään noin 17,33 % Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”), jos ne kaikki merkitään. 

Yhden osakkeen merkintähinta on 95 euroa ja osakkeilla kerättävä summa on enintään 1 587 355 euroa.  

Osakeanti käynnistettiin 11.12.2021 tarjoamalla osakkeita yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi. 

Osakeantia on hallituksen 29.11.2021 tekemän ehdotuksen mukaisesti laajennettu siten, että merkitsemättä 

jääneitä osakkeita tarjotaan nyt merkittäväksi tietyille hallituksen päätöksellä valituille osapuolille ja/tai yleisölle. 

 

On Yhtiön taloudellisen edun mukaista, että osakeanti viedään läpi suunnitellusti. Mikäli nykyiset 

osakkeenomistajat eivät osallistu osakeantiin riittävässä määrin, Yhtiölle on tärkeää saada myös uusia 

osakkeenomistajia. Hallitus voi enimmäismäärän huomioiden valita laskevansa suorien osakkeiden sijaan 

liikkeelle erityisiä oikeuksia käytettäväksi vaihtovelkakirjalainojen yhteydessä. Yhden osakkeen merkintähinta 

on valitusta menettelytavasta riippumatta 95 euroa. 

 

Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä tehtyjä merkintöjä, esimerkiksi jos jokin Yhtiön kilpailija 

merkitsee Tarjottuja osakkeita. 

 

1.4 Kerättävien varojen käyttötarkoitus 

Osakeannista saaduilla varoilla on tarkoitus rahoittaa Yhtiön toiminnan laajentamista Ahvenanmaalla sekä 

Ahvenanmaan ulkopuolisilla markkinoilla, ensisijaisesti Suomessa ja Ruotsissa. Jakelun vahvistamiseen ja 

pitkän aikavälin tavaramerkkityön toteuttamiseen näillä markkinoilla tarvitaan lisävaroja. Yhtiö on solminut 

myös alihankintasopimuksia, jotka edellyttävät varastointikapasiteetin lisäämistä sekä tiettyjä muita 

investointeja tuotantotekniikkaan. Viime aikojen pandemia on tehnyt selväksi, että tarvitaan taloudellista 

puskuria. Sitä tarvitaan, jotta voidaan torjua odottamattomia tapahtumia ja toimia ketterästi mahdollisten 

markkinatilaisuuksien ilmaantuessa. 

 

1.5 Tietoja osakeannin järjestäjästä 

Osakeannin järjestää Stallhagenin hallitus ylimääräisen yhtiökokouksen 9.12.2021 tekemän päätöksen 

mukaisesti. Lisätietoja hallituksesta löytyy kohdasta 3.1. 

Teknisenä neuvonantajana osakeannissa toimii Consilia Solutions Ab, Torggatan 6, 22100 Mariehamn. 

Oikeudellisena neuvonantajana Suomen oikeuteen liittyvissä asioissa toimii Advokatbyrå Lena Laitinen, 

Elverksgatan 10, 22100 Mariehamn. 

 

2. Riskit 

Osakeyhtiö on pääomayhtiö, joka vastaa velvoitteistaan omalla omaisuudellaan. Omistajat eivät ole 

henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön veloista. Osakkeenomistajan riski on tekemänsä panostuksen, ts. 

osakeyhtiöön sijoittamiensa rahojen menettäminen. Te voitte näin ollen menettää sijoittamanne pääoman 

osittain tai kokonaan. 

2.1 Yhtiöön ja sen liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit: 

• Yhtiön liiketoiminta voi joutua alttiiksi vakaville häiriöille 

Tällä hetkellä koko tuotanto on keskittynyt yhteen panimoon. Tämän panimon toiminnan keskeytyminen 

tulipalon, työtaistelun, kunnan vedenjakelun pitkän katkoksen tai veden saastumisen tai jonkin muun syyn 

vuoksi voi vaikuttaa kielteisesti Yhtiön kykyyn valmistaa tuotteitaan. Tämä voi vaikuttaa kielteisesti Yhtiön 

liiketulokseen ja taloudelliseen tilaan.  

 



• Stallhagen-tuotemerkin maine voi vahingoittua 

Yhtiön hyvän maineen säilyttäminen on etusijalla, kun halutaan pitää yllä ja lisätä myyntiä ja kannattavuutta.  

Yhtiön maineeseen ja Stallhagen-tuotemerkkiin voivat vaikuttaa monet seikat, kuten asiakkaiden tai 

viranomaisten valitukset, kiistat tai ympäristöön tai terveyteen liittyvät ongelmat. 

 

• Yhtiön tuotteiden kysyntä ei välttämättä jatku johdon odotusten mukaisesti  

Yhtiöllä on hyviä ja pitkäaikaisia asiakassuhteita. Yhtiön kaksi suurinta asiakasta vastaavat yhdessä runsaasta 

kolmasosasta Yhtiön liikevaihtoa. Ei kuitenkaan ole varmaa, että nämä tai muut asiakassuhteet jatkuvat 

samanlaisina. Suurimpien asiakkaiden ostojen väheneminen tai asiakassuhteiden päättyminen voivat 

vaikuttaa kielteisesti Yhtiön tulokseen. 

 

• Veroriskit voivat toteutuessaan johtaa taloudellisiin tappioihin  

Yhtiö on Suomen tuloverotuksen alainen. Esimerkkejä veroriskeistä ovat veroprosentin tai verolainsäädännön 

muutokset sekä niiden vääränlainen tai veroviranomaisen näkemyksestä poikkeava tulkinta. Veroriskien 

toteutuminen voi johtaa siihen, että veroviranomainen määrää veronkorotuksia tai sanktioita, joista voi aiheutua 

taloudellisia tappioita. Kaikki edellä mainitut riskit voivat toteutuessaan aiheuttaa merkittäviä kielteisiä 

vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen tilaan ja liiketulokseen.  

 

• Tuleva lainsäädäntö, esimerkiksi alkoholilainsäädäntö, voi rajoittaa toimintaa tai myyntiä  

Muutokset Suomen tai muiden maiden lainsäädännössä, esimerkiksi alkoholilainsäädännössä, voivat rajoittaa 

Yhtiön toimintaa, mikä voi vaikuttaa kielteisesti yhtiön tulokseen ja taloudelliseen tilaan. 

 

• Korkotason vaihtelu voi nostaa Yhtiön rahoituskustannuksia  

Rahoitusmarkkinoiden yleiset muutokset, kuten pääoman saatavuus tai korkotason nousu voivat vaikuttaa 

Yhtiöön kielteisesti. 

 

• Asiakkaiden maksuongelmat voivat vaikuttaa kielteisesti Yhtiön liiketoimintaan ja liiketulokseen  

Yhtiön asiakkaille voi taloudellisesti epävarmoina aikoina tulla ongelmia luoton tai muun rahoituksen 

saamisessa. Vaikkei Yhtiöllä olekaan tiedossaan mitään asiakkaiden vakavia maksuongelmia, on aina 

olemassa riski, etteivät asiakkaat selviä osasta tai kaikista maksuvelvoitteistaan. Saamiset asiakkailta voivat 

viivästyä.  

Vaikka Yhtiön asiakassuhteet ovat pääasiassa vakiintuneita ja pitkäaikaisia ja asiakkaat luottokelpoisia, yhden 

tai useamman asiakkaan maksuongelmat tai muutokset maksukäyttäytymisessä voivat aiheuttaa merkittäviä 

kielteisiä vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen tilaan, liiketulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä 

Yhtiön osakkeiden arvoon.  

• Poliittinen tai taloudellinen epävarmuus Yhtiön toimintamaissa voi vaikuttaa kielteisesti Yhtiön liiketoimintaan 

Poliittinen tai taloudellinen epävakaus, lainsäädännön muutokset sekä muut olot voivat aiheuttaa merkittäviä 

kielteisiä vaikutuksia Yhtiön toimintaan näissä maissa ja siten myös Yhtiön taloudelliseen tilaan, liiketulokseen 

ja tulevaisuudennäkymiin sekä Yhtiön osakkeiden arvoon.  

• Tietyt toimintaympäristön muutokset, kuten pitkään jatkuva pandemia, lama tai vallitseva hyvinvointitrendi, 
voivat vaikuttaa kielteisesti Yhtiön liiketoimintaan  
 

Pitkään jatkuva laskusuhdanne voi uhata artesaanioluiden kysyntää, koska ne ovat kalliimman hintaluokan 
kuluttajatuotteina erityisen hintaherkkiä. Myös ajankohtaiset hyvinvointitrendit voivat pienentää oluen kysyntää 
odotettua nopeammin. Jos Yhtiö ei onnistu sopeutumaan toimintaympäristön muutoksiin, se voi menettää 
asiakkaita, tuotteidensa kuluttajia ja markkinaosuuksia, millä taas voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen tilaan ja liiketulokseen. 
 

• Yhtiön kannalta kielteinen päätös oikeudenkäynnissä tai viranomaismenettelyssä voi vaikuttaa kielteisesti 

Yhtiön liiketoimintaan  

Yhtiö voi joutua osalliseksi sen toimintaa koskevaan oikeudenkäyntiin, välimiesmenettelyyn tai viranomais-

menettelyyn. Oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja viranomaismenettelyjen tulosta on niiden luonteen 

vuoksi vaikea ennakoida. Millä tahansa Yhtiölle kielteisellä päätöksellä tai velvollisuudella korvata vastapuolen 

oikeudenkäynti-, välimiesmenettely- tai viranomaismenettelykuluja voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 

Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen tilaan ja liiketulokseen. 

 

• Yhtiö voi joutua vastuuseen ympäristölakien rikkomisesta  



Stallhagenin tavoitteena on toimia vastuullisesti ja ottaa ympäristönäkökohdat huomioon toiminnassaan.  

Vaikkei Yhtiön toimintaan liitykään suuria ympäristöriskejä, valmistus ja logistiikka voivat tuoda mukanaan 

haitallisia ympäristöseuraamuksia. Ympäristön saastuttamisen riski voi toteutuessaan aiheuttaa merkittäviä 

kielteisiä vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen tilaan ja liiketulokseen.  

 

2.2 Osakkeisiin ja osakeantiin liittyvät riskit: 

• Yhtiön osakkeille ei ole olemassa tehokkaasti toimivia markkinoita 

Osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteita säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäynti-

järjestelmässä eikä osakeannin yhteydessä jätetä hakemusta ottaa liikkeelle lasketut osakkeet tai Yhtiön 

nykyiset osakkeet kaupankäynnin kohteiksi säännellyille markkinoille tai monenkeskiseen kaupankäynti-

järjestelmään. Yhtiön osakkeilla voidaan käydä kauppaa ainoastaan rajoitetusti paikallisissa 

pankkikonttoreissa Maarianhaminassa sekä suoraan osakkeenomistajien toimesta. 

 

• Mahdolliset tulevat osakeannit tai myynnit voivat vaikuttaa kielteisesti osakkeiden käypään arvoon ja 

pienentää omistusosuutta 

Osakeanti tai suuren osakemäärän myynti tai käsitys siitä, että tämä voi tulevaisuudessa tapahtua, voi 

vaikuttaa kielteisesti Osakkeiden markkinahintaan ja Stallhagenin kykyyn hankkia varoja pääomaa 

kasvattamalla. Lisäksi Stallhagenin mahdolliset tulevat suunnatut osakeannit pienentävät sellaisten 

osakkeenomistajien omistusosuutta Stallhagenista, jotka eivät voi osallistua suunnattuun osakeantiin. 

 

• Yhtiö ei ole vielä jakanut voittoa ja mahdollinen voitonjako tulevaisuudessa on epävarmaa 

Voitonjakoon vaikuttavat monet tekijät, kuten Stallhagenin liiketulos, Yhtiön taloudellinen asema ja mahdolliset 

Stallhagenia sitovat lainaehdot. Stallhagen ei ole jakanut osinkoja koko toimintansa aikana. Vaikka Yhtiön 

tavoitteena onkin lisätä voittoa ja maksaa osinkoja tulevaisuudessa, ei ole varmaa, että Stallhagen pystyy 

maksamaan osinkoa liikkeelle laskemilleen osakkeille. 

 

• Osakkeenomistajille annettavat tiedot perustuvat vain osakeyhtiölain mukaiseen raportointiin Yhtiön 

osakkeenomistajille 

Pörssiin noteeraamattomana Yhtiönä Stallhagen ei ole velvollinen noudattamaan pörssiyhtiöitä koskevia 

säännöksiä ja määräyksiä, kuten määräyksiä säännöllisestä tilikauden aikaisesta talousraportoinnista. Yhtiö 

raportoi toiminnastaan ja osakkeenomistajilla on oikeus saada tietoa Yhtiöstä osakeyhtiölain mukaisesti. 

 

• Yhtiön päätöksenteko on käytännössä keskitettyä ja Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat 

poiketa vähemmistöomistajien intresseistä 

Tämän perustietoasiakirjan päivämäärällä kymmenen Yhtiön suurinta osakkeenomistajaa omistavat noin 46 % 

yhtiön liikkeelle lasketuista osakkeista ja äänistä. Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit eivät 

välttämättä käy yksiin muiden osakkeenomistajien intressien kanssa. Esimerkkejä tärkeistä päätöksistä, joita 

tehdään yhtiökokouksessa, ovat tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen Yhtiön johdolle, 

jakokelpoisten varojen jako ja osingonjako sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Tällä voi olla 

merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Yhtiön muiden osakkeenomistajien asemaan.  

 

3. Tietoja liikkeellelaskijasta 

3.1 Perustiedot ja yhtiön hallitus 

Stallhagen Ab on Suomessa perustettu osakeyhtiö. Yhtiön toimintaan sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön 
kotipaikka on Finström. Yhtiö on ilmoitettu Suomen kaupparekisteriin 3.2.2004. Yhtiön Y-tunnus on 
1874376–9. Yhtiön osoite on Getavägen 196, 22410 Godby. 

Hallituksessa on viisi jäsentä: 

Puheenjohtaja:  Dennis Jansson, yrittäjä, 6.7.1972, Jomala 

Varapuheenjohtaja: Hans Mikael Holmström, yrittäjä, 17.4.1967, Maarianhamina 

Jäsenet: Conny Rosenberg, 26.3.1969, toimitusjohtaja, Lemland 

  Jan-Erik Eriksson, 24.2.1972, yrittäjä, Eckerö 

  Lennart Joelsson, 5.6.1956, yrittäjä, Lumparland 

Tilintarkastaja:  Erika Sjölund, 28.10.1964, Hermans & Revisorernas Ab  

Torggatan 5, 22100 Mariehamn 



 

3.2 Yhtiön suurimmat omistajat sekä heidän kytköksensä hallitukseen 

Yhtiön kuusi suurinta omistajaa osakeannin hetkellä ovat: 

Omistaja Osakkeiden määrä Omistusosuus 
Matkreatören i Mariehamn Ab (Dennis Jansson) 9827 12,34 % 
Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag 5433 6,82 % 
Refuture Ventures Ab (Hans Mikael Holmström) 4521 5,68 % 
Björnviken Holding Ab (Jan-Erik Eriksson) 3843 4,82 % 
CR Holding Ab (Conny Rosenberg) 3256 4,09 % 
Mariepark Ab (Dennis Jansson)  3200 4,02 % 

Yhtiöllä on kaikkiaan 2 795 osakkeenomistajaa. Hallituksen jäsenet hallitsevat lähipiiriinsä kuuluvien 

yhtiöiden kautta 30,95 % Yhtiön osakkeista ja äänistä. 

 

3.3 Yhtiön pääasiallinen liiketoiminta 

Stallhagen Ab:n toiminnan tavoite on oluen ja oluisiin liittyvien tuotteiden, muiden alkoholituotteiden ja 

muiden elintarvikealaan kuuluvien tuotteiden valmistus ja myynti, sekä muu siihen liittyvä toiminta ja 

toimintaan liittyvä matkailuelinkeino. Yhtiö voi myös harjoittaa ravintolatoimintaa, sillä voi olla 

vierailukeskus ja panimomyymälä ja se voi järjestää erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia sekä muuta 

oheistoimintaa. Yhtiö voi omistaa arvopapereita ja kiinteää omaisuutta.  

 

3.4 Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat Yhtiön toiminnassa 

Tärkeimmät viimeaikaiset yhtiöön vaikuttaneet tapahtumat:   

-Keskon kanssa Suomessa solmittu jakelusopimus, joka on huomattavasti lisännyt myyntimääriä 

Suomessa. 

-Keskon kanssa Suomessa solmittu Keskon oman IPA-tuotemerkin valmistussopimus, joka on 

kasvattanut tuotannon volyymiä vuositasolla noin 20 %. 

-Jatkuva panostus vahvemman aseman saavuttamiseksi Ahvenanmaan markkinoilla, niin kaupoissa kuin 

HoReCa-sektorilla, mikä on lisännyt jakelua ja myyntiä ennen kaikkea paikallisiin ravintoloihin. 

-Irrottautuminen Åland Distillerystä, jotta ydintoimintaan keskittyminen mahdollistuisi. 

-Stallhagen Ab otti 1.1.2021 haltuunsa tytäryhtiönsä Stallhagen Upplevelser Ab:n liiketoiminnan ja siihen 

kuuluvat varat ja velat erillisellä kauppasopimuksella. 

-COVID19-pandemiasta johtuvat sulkemiset ja rajoitukset ovat vaikuttaneet erittäin kielteisesti Yhtiön 

myyntiin taxfree-markkinoille sekä ravintoloille Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö on tilanteeseen 

sopeutuakseen lomauttanut ja lopulta irtisanonut neljä työntekijää. 

-Stallhagen Ab perusti 18.10.2019 markkinointia ja myyntiä harjoittavan sivukonttorin Ruotsiin. 

-Hallituksen puheenjohtaja ja Yhtiön aiempi suurin omistaja Jan Wennström jätti Yhtiön vuonna 2021 

siirtyessään eläkkeelle. 

-Yhtiön uusi toimitusjohtaja on 1.1.2022 alkaen Tommy Ruponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Yhtiön taloudellinen tila 

Yhtiön tulos oli -1 351 026,70 (-342 765,10) euroa vuonna 2020 

(2019). Tilinpäätöksen mukaan yhtiön varat olivat 8 448 079,47 

(8 222 552,38)  

Oma pääoma oli 2 948 412,50 (3 485 439,20) euroa. Lyhytaikaiset 

velat olivat 898 095,41 (627 578,94) ja pitkäaikaiset velat 

4 601 571,56 (4 109 534,24). 

Lisätietoja Yhtiön taloudellisesta tilasta ilmenee oheisesta 

tarkastamattomasta koosteesta 30.9.2021 sekä Yhtiön 

viimeisimmästä tilinpäätöksestä, joka löytyy osoitteesta 

www.stallhagen.com.  

Yhtiön nykyinen tai aiempi taloudellinen asema ei takaa tulevaa 

kehitystä. Osakkeenomistajan on edelleen huomioitava, että Yhtiö 

on listaamaton eikä se siten ole Finanssivalvonnan valvonnan 

alainen. Yhtiöllä ei siten ole velvollisuutta noudattaa jatkuvaa ja 

säännöllistä arvopaperimarkkinalain edellyttämää 

tiedonantovelvollisuutta. 

 

3.6 Yhtiön osakkeet ja pääoma 

Tämän perustietoasiakirjan päivämäärällä Yhtiön kokonaan 

maksettu osakepääoma on 759 200 euroa. Osakepääoma jakautuu 

79 662 A-osakkeeseen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.  

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, A ja B. A- ja B-osakkeet eroavat 

toisistaan siten, että A-osakkeella on kymmenen (10) ääntä ja B-

osakkeella yksi (1) ääni Yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiö ei ole tämän asiakirjan päivämäärään mennessä 

laskenut liikkeelle B-osakkeita. 

Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät Suomessa voimassa olevan osakeyhtiölain ja muun 

lainsäädännön perusteella. Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin kuuluu oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja 

käyttää siellä äänioikeuttaan.  

Kaikkiin osakkeisiin kuuluvat samanlaiset taloudelliset oikeudet, kuten oikeus voitonjakoon ja muuhun 

varojen jakoon. Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus osakkeen-

omistuksen suhteessa, ellei osakeantipäätöksessä toisin määrätä.  

Yhtiön osakkeita koskee osakeyhtiölain mukainen lunastusoikeus ja -velvollisuus. Osakeyhtiölain 

mukaisesti osakkeenomistajalla, jolla on hallussaan yli yhdeksän kymmenesosaa kaikista yhtiön 

osakkeista ja äänistä, on oikeus lunastaa muiden omistajien osakkeet käypään hintaan. Tällaisella 

osakkeenomistajalla on vastaavasti myös velvollisuus lunastaa osakkeet, jos toinen osakkeenomistaja, 

jolla on oikeus vaatia lunastusta, sitä vaatii.   

Liikkeelle lasketut osakkeet oikeuttavat kaikkiin tuleviin voitonjakoihin sekä Yhtiön muihin, osakkeisiin 

liittyviin oikeuksiin sen jälkeen, kun ne on kirjattu kaupparekisteriin. Merkintäaikana liikkeellelaskuehtojen 

mukaisesti merkityt liikkeelle lasketut osakkeet viedään kaupparekisteriin arviolta helmikuussa 2022. 

Yhtiö on vuonna 2020 laskenut liikkeelle vaihtovelkakirjalainan, joka erääntyy 2024. Lainan vaihto-oikeus 

kattaa 2662 osaketta. 

Hallitus on aiemmin valtuutettu laskemaan osakkeita liikkeelle. Tämän valtuutuksen nojalla voidaan vielä 

laskea liikkeeseen 2888 osaketta. 

 

4 Tietoja osakeannista  

4.1 Osakeantipäätös  

Yhtiön hallitus päätti 29.11.2021 ehdottaa tämän perustietoasiakirjan mukaista osakeantia. Stallhagenin 

ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.12.2021 hyväksyä hallituksen esityksen osakeannista.  

4.2 Liikkeelle laskettavien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärä 



Liikkeelle lasketaan vähintään 0 ja enintään 16 709 uutta A-osaketta. Tälle osakeannille ei ole annettu 

merkintätakuuta. 

4.3 Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus  

Yhtiön osakkeenomistajilla on ollut osakkeiden merkintäetuoikeus osakeannin kahden ensimmäisen viikon 

aikana 11.–24.12.2021. Merkintäetuoikeus taataan yhteen uuteen osakkeeseen jokaista osakkaan 

omistamaa viittä osaketta kohti. Osakkailla, jotka omistavat vähemmän kuin viisi osaketta, on kuitenkin 

oikeus merkitä yksi uusi osake. 24.12.2021 jälkeen myös ulkopuoliset voivat merkitä rajoittamattoman 

määrän osakeannin jäljellä olevia osakkeita. 

4.4 Osakkeiden merkintäoikeus ja osapuolet, joilta tämä oikeus voidaan evätä 

Stallhagenin omistajilla sekä muilla oikeushenkilöillä ja luonnollisilla henkilöillä on oikeus merkitä 

osakeannin osakkeita saatavuuden mukaan 25.12.2021 alkaen.  

Yrityksillä tai yksityishenkilöillä, jotka harjoittavat kaupallista olutpanimotoimintaa tai jotka toimivat 

merkittävässä tehtävässä kaupallista olutpanimotoimintaa harjoittavissa yrityksissä, ei periaatteessa ole 

oikeutta merkitä osakkeita Stallhagenin osakeanneissa. Ensisijainen syy tähän ovat mahdolliset 

verovaikutukset, jotka saattaisivat vahingoittaa Yhtiötä. Jos merkintäoikeudesta on epäselvyyttä, tulee 

ottaa yhteyttä Yhtiön hallitukseen ennen merkintää.  

4.5 Osakkeiden merkintähinta ja -ehdot  

Uusien osakkeiden merkintähinta on 95 euroa per osake. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

4.6 Merkintäaika ja osakkeiden merkitseminen 

Merkintäaika on 25.12.2021–14.2.2022. Merkintäaika voidaan keskeyttää ennenaikaisesti, jos hallitus niin 

päättää. Merkintä voi koskea yhtä tai useampaa osaketta. Merkintä ja osakkeiden maksu sekä merkitsijän 

tunnistautuminen tapahtuvat sähköisesti Sharebook-järjestelmässä osoitteessa www.stallhagen.info. 

Sharebook-järjestelmä ilmoittaa, onko osakkeita vielä merkittävänä, ja maksu tapahtuu vain, jos merkintä 

onnistuu. Jos merkitsijä ei jostain syystä voi käyttää Sharebook-järjestelmää, hän voi ottaa yhteyttä Yhtiön 

pääkonttoriin manuaalista merkintää ja maksua varten. Merkintä on sitova. Merkintätavasta johtuen on 

epätodennäköistä, että ylimerkintää pääsisi tapahtumaan. Jos näin kuitenkin kävisi, Yhtiön hallitus päättää 

tavasta tilanteen ratkaisemiseksi. 

5 Perustietoasiakirjan voimassaoloaika  

Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 11.12.2021. Perustiedot yhtiöstä ja arvopaperista ovat ajantasaisia 

ja perustietoasiakirja on voimassa 15.2.2022 asti. 

6 Muut tiedot  

Stallhagenin aiemmat tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset ovat luettavissa osoitteessa 

www.stallhagen.com. 
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