
 

PANIMOSI TARJOAA SINULLE MAHDOLLISUUDEN MERKITÄ OSAKKEITA 

UUSMERKINNÄSSÄ 

Jos olet seurannut meitä viime vuosina, tiedät, että panimosi on selviytynyt sekä mullistuksista että kasvusta. 

Vuotta 2020 voidaankin kuvata tulikasteeksemme, kun kaksi kolmesta päämarkkina-alueesta katosi yhdessä 

yössä. Piti alkaa etsiä uusia kanavia tavoittaa asiakkaita sekä Suomessa että Ruotsissa. Onneksi yrityksen 

mahdollisuuksiin uskotaan vahvasti, kunhan ajat vain normalisoituvat. Olemme nyt voineet kerätä uutta 

pääomaa ja hankkia uusia omistajia, joilla on yhtiön tarvitsemaa asiantuntemusta. Samalla varmistettiin vuoden 

2021 toiminta ja kasvu.  

Pandemian aikana Stallhagen on muun muassa: 

✓ Kehittänyt yhteistyötä Keskon kanssa Suomessa, mikä merkitsee, että 

Stallhagenin tuotteita on nyt myynnissä noin tuhannessa elintarvike-

myymälässä ympäri Suomen. 

✓ Solminut Keskon kanssa alihankintasopimuksen, jonka perusteella saamme 

valmistaa kaikki Keskon oman erikoistuotemerkin IPA-oluet.  

✓ Käynnistänyt pitkäjänteisen työn tullakseen ahvenanmaalaisten 

ravintoloiden itsestään selväksi hanaolutvalinnaksi. Parantanut koko ajan 

jakeluaan, palveluaan ja tarjontaansa. 

✓ Perustanut tytäryhtiön Ruotsiin voidakseen kehittää ja palvella paremmin 

Ruotsin markkinoita.  

Yhtiön tavoitteita ovat nyt: 

✓ Tehdä tavaramerkkimme ja filosofiamme tutuksi tavalliselle suomalaiselle. 

Monet ovat päässeet tutustumaan tuotteisiimme lähikaupassaan. Nyt on 

tarkoitus luoda ja ylläpitää suhdetta niin, että asiakkaat haluavat ostaa 

tuotteitamme, vierailla panimossamme ja seurata meitä sosiaalisessa 

mediassa. 

✓ Vakiinnuttaa pysyvä ja kannattava osuus Ruotsin markkinoilla. Sielläkin 

meidän on herätettävä uusien asiakkaiden kiinnostus ja luotava heihin 

suhde. Ahvenanmaa pitää monessa suhteessa nähdä uusin silmin ja 

Stallhagen voi olla yksi silmien avaaja. 

✓ Kasvattaa volyymiä kaikilla markkinoillamme. Nykyisin järjestelyin ja laittein 

meillä on edellytykset nelinkertaistaa tuotantomme ilman perustavan-

laatuisia muutoksia.  

✓ Päästä edellä mainitun volyymin kasvun avulla hyödyntämään 

kapasiteettiamme vakaasti ja riittävästi, jotta yhtiö voi säännöllisesti jakaa 

voittoa kaikille osakkeenomistajille. 

Stallhagen tarvitsee nyt lisäpääomaa jatkaakseen toimintansa 

uudelleenjärjestelyjä sekä kasvaakseen että säilyttääkseen kausipuskurin, jota panimoalalla tarvitaan. Lisäksi 

tuotantolinjalle tarvitaan täydentäviä investointeja, joista etusijalla on varastointitankkien lisääminen. 

Tarvitsemme varoja kasvaaksemme ja menestyäksemme Suomessa ja Ruotsissa. 

Tämän vuoksi yhtiö kerää nyt 1 587 355 euroa käynnissä olevalla myös yleisölle suunnatulla uusmerkinnällä. 

Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä 16 709 uutta A-osaketta ja merkintähinta on 95 euroa per osake. Osakkeen 

merkintä ei ole riskitöntä, joten tutustu ehtoihin ja muihin asiakirjoihin ennen osakkeiden merkitsemistä.  

Vuonna 2004 perustettu Stallhagen on yksi osa Ahvenanmaan tavaramerkkiä ja se on onnistunut valtaamaan 

paikan ahvenanmaalaisten ruokapöydässä. Stallhagen on yksi Ahvenanmaan suosituimmista vierailukohteista 

ja oluitamme myydään tällä hetkellä yli tuhannessa myymälässä Suomessa. Stallhagenin pubi- ja 

tehdasalueella on suuret mahdollisuudet kehittää panimovierailu-, elämys- ja 

tapahtumatoimintaa. Osa Ahvenanmaalla vierailun elämystä on ja tulee olemaan, että 

sinulle tarjoillaan ahvenanmaalaista olutta. 

Kiitos, että harkitset osakkeiden merkitsemistä! 


