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Olut.

Nautinnon lähde ja virkistäjä ruokapöydästä lepotuoliin 

ja juhlasaleista saunan lauteille. Maku Brewing haluaa 

tehdä siitä sinulle vielä isomman asian. Haluamme 

sinut osaksi yhteisöämme, vaikuttamaan oluemme 

matkaan niin sinun kuin koko maailman pöydille. 

Olemme kovaa tahtia kasvava pienpanimo 

Tuusulasta ja keräämme pääomaa uusilta 

sijoittajilta kasvumme tukemiseen.

mitä & miksi?



Maku syntyi intohimosta ja halusta kääntää 

harrastus työksi, luoda uutta ja rakentaa hyvää 

mieltä. Ajatus omasta panimosta syntyi pitkän 

ulkomaanoleskelun jälkeen, matkalla jossa 

olin tutustunut oluen valmistamiseen ja sen 

nauttimiseen eri maissa ja maanosissa. Olut 

tarkoitti minulle hyvää vapaa-aikaa, ja nyt hyvän 

vapaa-ajan myyminen on Makun päätuote.

Vuonna 2013 keräsin ympärilleni tiimin, joka jakaa 

kanssani saman intohimon ja tuo uutta osaamista 

mukanaan. Koossa on joukko osaajia paitsi 

oluenteosta, myös markkinoinnista, myynnistä ja 

finanssialalta eli tietotaitoa alueilta joilta jokainen 

yritys osaamista tarvitsee. Jos osaamisemme 

on laaja, niin reseptimme on yksinkertainen: 

oluen ydin on maku ja tunne. Jokaisessa oluessa 

maistuu tunne tai muisto. Esimerkiksi Amber 

Ale -oluessamme maistuu syksyn tunnelma kun 

ilma on vielä lämmin ja ilmassa tuoksuu kypsyvän 

sadon aromit.  Maistuvaa olutta asiakkaan 

lähtökohdista mutta meidän omalla tyylillä; 

tuoden lisää makua ja tunnetta peliin.

Maku on toiminnan alusta asti tuonut laadukasta 

käsityöolutta saataville uudelle yleisölle myös 

olutharrastajien ulkopuolella sekä uusiin 

paikkoihin. Uusia valloituksia ovat olleet muun 

muassa Helsinki-Vantaan lentokenttä, korisliigan 

huippujoukkue Seagullsin korismatsit ja 

kansainvälisesti tunnetun ja suositun Amorphis 

-yhtyeen kanssa aloitettu hedelmällinen 

yhteistyö. Saatavuuden lisäämistä on omiaan 

auttamaan tölkkipakkauksen lanseeraaminen 

ensimmäisenä panimona kokoluokassamme 

tämän vuoden alussa. Tölkki mahdollistaa samaan 

aikaan meille tärkeät oluen aromien paremman 

säilyvyyden, ekologisemman logistiikan sekä 

houkuttelevamman hintatason saavuttamisen. 

Tämän hyvän kasvun vauhdittaminen 

onnistuu sijoitusten avulla ja sijoitusten 

mahdollistaman osaamisen avulla. Nyt on aika 

viedä panimon toiminta uusille luvuille. Makun 

tuotteiden tasapainoon, juotavuuteen ja tyylin 

tunnistettavuuteen voi jatkossa luottaa yhä 

useampi kuluttaja.

Seuraavan viiden vuoden sisään Maku on 

vakiinnuttanut asemansa keskisuurena panimona 

Suomessa ja Makun tunnelmaa on levitetty jo 

Euroopan ulkopuolellekin. Mukaan tähän hienoon 

matkaan on mahdollista päästä nyt.

Panimon perustamisvaiheisiin liittyy 

erottamattomasti osakkaiden mökkiviikonloppu. 

Pitkällisten mietintöjen ja ideariihien jälkeen löytyi 

toiminnan ja meidän ideologian kiistaton ydin joka 

tiivistyy yhteen sanaan. Tästä sanasta tuli myös 

panimon nimi: Maku. Tervetuloa oluen ytimeen.  

Liity Makun tiimiin.

 Jussi Tamminen, Makujohtaja   

(perinteisessä maailmassa toimitusjohtaja)

Maku ja tunne – yrityksen ydin



SYYT JA TAVOITTEET

Maku Brewingin perustukset valettiin reilut kaksi 

vuotta sitten. Kallioperässä valutyön alla makaa 

perustaja-osakkaiden rautainen intohimo olueen 

ja selkeä tavoite kasvavasta liiketoiminnasta. 

Olemme kasvaneet seitsemän osakkaan 

voimin ja tasaisin vaihein vankkaan asemaan 

Suomen pienpanimomarkkinassa. Vuoden 

2016 aikana toteutetussa laajennusprojektissa 

olemme muun muassa lisänneet kypsytys- 

ja käymistankkikapasiteettia, kehittäneet 

valmistusprosessia ja asentaneet tölkityslinjan.  

Tämä tarkoittaa, että merkittävimmät seuraavan 

kahden vuoden  edellyttämät tuotannolliset 

kyvykkyydet ovat jo olemassa. 

Panostamme vahvasti oluidemme 

tasalaatuisuuteen, tuotantovolyymin lisäämiseen 

ja uusien myyntikanavien avaamiseen. 

Tätä kehitystyötä tuemme nyt kerättävällä 

pääomalla, joka auttaa meitä myös kehittämään 

tuotantoprosessejamme entistä paremmiksi ja 

panostamaan lisää myyntiin sekä markkinointiin.

Tuotantoprosessien edelleen kehittäminen 

ja tuotantovolyymin kasvattaminen    

Myynti (Uusi henkilö vastaamaan 

keskusliikkeistä, tukkureista ja viennistä)     

Markkinointi (Oluemme markkinointi uusia 

kanavia ja kauppapaikkoja avatessa)

Kasvuun tarvittava käyttöpääoma (esim. 

raaka-aineiden vuosiostot) 

Tankkikapasiteetin kasvattaminen 

nykyisestä 52000 litrasta 70000 litraan   

Nyt kerättävän pääoman avulla 
kasvatamme ja kehitämme toimintaamme 
seuraavan kahden vuoden jaksolla 
investoimalla seuraaviin osa-alueisiin. 239 800€

”Tuusulalainen vuonna 2014 perustettu panimo säväytti viimeksi pale ale 
-oluellaan maitokaupan IPA/APA-testissä ja nyt vahvemmassa sarjassa Alkon 

hyllyiltä löytyvä yksilö pistää riman kotimaisille kilpailijoilleen huikean korkealle”

- Nimimerkki Nikolas, Mushimalt sivusto 6/2015
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Panimoajatuksen isä, Jussi, kiertää maailmaa 
ja mantuja oluen ja vaikutteiden perässä. 
Suomessa aika kuluu pitkälti ravintola Viidessä 
Pennissä tulevia osakkaita mukaan käännyttäen.

4.7.2013 Jussi Olut Oy perustettiin. 
Maku Brewing valittiin aputoiminimeksi 
idearikkaan mökkiviikonlopun jälkeen. 

Alun jännitys purkautuu iloksi Suuret Oluet 
Pienet Panimot-festareilla, jossa Makun IPA 
nostettiin ykköstärpiksi. Ensimmäiset kunnon 
diilit Ravintola Skifferin ja HOK-Elannon 
kanssa siivittävät alun hurjaa lentoa.

Keväällä rakennettiin panimoa Tuusulaan 
ja 19.6.2014 saatiin lupa alkoholin 
valmistukselle ja tukkumyynnille.

Maku Brewing vakiinnuttaa asemansa yhtenä 
Suomen keskisuurista panimoista

Maku-olutta myynnissä noin 2000 kaupassa 
ja ravintolassa.

Uusi tuotantolaitos otetaan käyttöön. 
Vaiheittain kasvavassa panimossa pannaan 
miljoonia litroja vuodessa.

Uuden tuotantolaitoksen rakentaminen 
aloitetaan. Molempia yksiköitä ajetaan ainakin 
vuoden verran rinnakkain.

Uusia ovia rytisee auki! Amorphis Pale Ale ja 
yhteistyö koripallojoukkue Seagullsien kanssa.

Maku IPA nousee  käsityöoluiden 
kärkipaikoille heti saavuttuaan Alkon 
valikoimaan. Ravintola Juuren kanssa 
yhteistyö-menu “Juuri oikea Maku” on 
menestys!

Maku Double IPA Alkon kesävalikoimaan, 
karpaloilla maustettu Cran PA Helsinki-
Vantaan lentokentän yhteistyöolueksi, 
Lontoon Nordic Scandi joulumarkkinat ja 
tynnyreitä Château Carsinin viinitilalta oluen 
kypsennystä varten.

Maku siirtyy ensimmäisenä panimona 
kokoluokassaan tölkkeihin. Toimitukset 
marketteihin alkavat ja hyödyt huomataan 
heti logistiikassa. Pullotuslinja pidetään myös 
elossa ravintoloita varten.

Palkintoja! Skiffer Ale ja Tasty Pumpkin 
voittivat omat sarjansa Olut Expo 2014 
yleisöäänestyksessä. Maku myös mukana 
ulkomailla Lontoon Nordic joulumarkkinoilla.

Ensimmäiset pullotetut oluet! Panimon 
alkutaival oli merkittävästi ennustettua 
vauhdikkaampaa ja syyskuun lopussa 
hankintaan laitettiin kaksi 6000 litran 
kypsytys- ja käymisastiaa.

Pale Ale voittaa Ilta Sanomien 30 kotimaisen 
APA/PA-sokkotestin ja Pietarin valloitus alkaa 
yhteistyöoluen merkeissä. Amorphis Lager 
julkistetaan näyttävin menoin!

Vuoden 2016 aikana Maku Brewing oli 
mukana yli 25 tapahtumassa. Näkyvyyttä 
ja hyvää myyntiä kerättiin myös muista 
kuin oluttapahtumista. Tästä mainiona 
esimerkkinä Puistoblues.

Maisteluun suunnattu panimon ensimmäinen 
monipakkaus: 4 tölkin makustelusetti tuodaan 
kauppoihin! Lagereistakin alkaa kertymään 
kokemusta, Pienpanimon maukkaalle Lagerille 
näyttää olevan kysyntää!

Alkossa myynnissä nyt jo 5 Maku Brewingin- 
olutta: IPA, Black IPA, Steam Lager, Imperial 
Stout ja Saison.

Huimaa! Amber Alemme voitti 
kauppavahvuisten Ale-oluiden sarjan ja 
lippulaivaoluemme IPA tuli toiseksi omassa 
luokassaan virallisella “Suomen paras olut” 
-listalla

Panimo kasvaa ja tuotanto tehostuu. Työmies 
Topi  on nyt osa tuotanto-tiimiä! Maku-oluita 
laajempaan kauppalevikkiin Keskon ja SOK:n 
kautta.
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Miksi mukaan?

”Yeah! Blind me! Stone the crows! Stone the crows! What an awesome beer. 
This is going to be really difficult just to get across how good this beer is. This is 

perfect for a black IPA”

 -Real Ale Craft Beer, Maku Brewing Black IPA Review,  
10/10 score, 10/2016

1.
Mukaan valmiiseen pöytään: 29 

kuukautta operoinut pienpanimo 

Start-up, joka on todistanut 

tuotteidensa laadun, ilmeensä 

toimivuuden ja kilpailukykynsä.

2.

Mahdollisuus osallistua 

nopeasti kasvavan pienpanimon 

alkutaipaleeseen.

3.
Mahdollisuus omistaa yhtä 

Suomen keskisuurista 

pienpanimoista

4.
Mahdollisuus hyötyä nopeasti 

kasvavasta markkinasta ja siinä 

toimivan kasvavan yrityksen 

arvon noususta ensimmäisten 

toimintavuosien aikana.

Jos sijoitat panimoomme, sijoitat monipuolisen ja kasvavan joukkomme kykyyn tehdä, 

myydä ja brändätä käsityöolutta. Sijoittaminen Maku Brewingiin tuo mukanaan 

seuraavat mahdollisuudet:



Keneen sijoitat – Makun ydintiimi
MAKUJOHTAJA JUSSI 
Jussi toimii toiminnan keskipisteenä vastaten siitä, 

että jokainen keskittyy omaan tonttiinsa. Jussin 

vertaansa vailla oleva intohimo oluen tekemistä 

kohtaan varmistaa, että Maku-fiilis välittyy 

kuluttajille sekä kumppaneille. Jotkut sanovat, että 

Jussi pystyy tunnistamaan maistamansa oluen 

alkuperämaan ja tyylin jopa silmät sidottuina. 

MYYNTIREISKA JASU 

Jasu on Maku-porukan innokas tulokas. 

Yksinkertaisesti Jasu vastaa siitä, että Maku-

oluita saa ympäri Suomen. Jasu on intohimoinen 

gastronomian ystävä ja valtavaa vauhtia kehittyvä 

olutkonossööri. Jasu vastaa myynnin lisäksi Makun 

tapahtumaosallistumisista. Jasun positiivinen 

energia vie koko tiimiä vauhdilla eteenpäin.

OLUENTEKIJÄ JUHANI 
Juhani on mies mahtavien Maku-reseptien takana. 

Osan reseptiemme historia ulottuu kauemmas 

kuin panimon perustaminen, koska Juhanin pitkä 

tausta kotioluiden valmistuksesta on tuonut 

Makulle mukanaan liutan testattuja reseptiaihioita. 

Juhani vastaa panimolla kaikesta oluen 

valmistukseen liittyvästä. Juhani on myös armoton 

humalafani, lisää IBUja!

ASIAMIES JUKKA 

Jukka toimii panimolla yleismiehenä, jonka 

vastuulla on panimolle elintärkeitä toimintoja 

hankinnoista, budjetointiin ja yleisiin aputehtäviin, 

joskin trukin ajaminen on törmäilyjen jälkeen 

Jukalta kielletty. Jukan laaja kokemus myynnistä 

ja yritysten kehittämisestä korvaavat onneksi 

puutteelliset ajotaidot. 

MAKULÄHETTILÄS HARRI 
Ulkomailla asuva Harri vastaa panimolla monista 

ulkomaan kontakteista ja raaka-ainehankinnoista 

sekä sanan levittämisestä kansainvälisillä 

vesillä. Harrin resepti Lontoon vientiharjoittelun 

logistiikkaan on ollut tilan sijasta nopeus ja vanhan 

Jaguarin hyödyntäminen.

TYÖMIES TOPI 
Tuotantotiimin juhdan, työmies Topin, vastuisiin 

kuuluu panimolla kaikki keittämisestä kuljetuksiin. 

Lisäksi Topi vastaa Maku Brewingin tietotaidosta 

vanhan liiton sahdin osalta.

Vasemmalla Makujohtaja Jussi ja oikealla myyntireiska Jasu



Liittyminen Maku-yhteisöön sisältää myös bisneskentän 
ulkopuolisia etuja. Sijoitustaan uusi omistaja pääsee 
seuraamaan, aistimaan ja makustelemaan monipuolisesti:

Vierailu panimolla

Kutsumme asianomaiset kerran vuodessa päämajalle Tuusulaan oluentekijämme 

pakeille. Omistajat pääsevät tutustumaan oluen valmistamiseen, panimon kuulumisiin 

ja näkemään omin silmin viimeisimmät kehitysaskeleet.

Osakas-olut

Suunnittelemme kanssanne vuosittain osakas-oluen, jonka kaikki 

yksityiskohdat päätetään porukassa tyylilajista raaka-aineisiin. 

Live-tastingit

Pidämme panimoväen johtamana somen välityksellä suorana lähetettäviä 

maistelutuokioita, joihin haluamme jokaisen kynnelle kykenevän osakkaan mukaan. 

Hommataan kaikki yhteisesti sovittua maisteltavaa ja samalla kun me Maku-apinat 

ladomme mertarantaista maistoselostusta ruudulla, jokainen voi somekanavan 

välityksellä heittää omaa kommenttia kehiin. Yhteisö eläköön myös yhdessä maistellen!

Osakasviestintä

Laitamme pystyyn osakkeenomistajien yksityisen Facebook-kanavan, jonka kautta 

haluamme teidät aktiiviseksi osaksi oluidemme elinkaarta niin keskustelun kuin 

tekemisen muodossa. 

Etiketti-aiheen valinta

Olemme saaneet runsaasti kehuja pullojemme ja tölkkiemme yksityiskohtaisesta 

etikettitaiteesta. Haluamme ideoida kanssanne uuden valtakunnallisen Maku-oluen 

tarinan ja etikettiaiheen, joka luovutetaan taitelijaosastomme kätösiin elävöitettäväksi.

?

mitä hyödyt osakkaana?



milloin?
Osakeanti alkaa 9.12.2016 ja loppuu 31.3.2017 

tai silloin kun kaikki 2180 B-osaketta on merkitty.

osakkeet

MAKU BREWING OSAKEPÄÄOMA                
JAKAUTUU A- JA B-OSAKKEISIIN.

Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat saman suuruiseen 

osinkoon. A-sarjan osakkeella on kaksi ääntä ja B-sarjan 

osakkeella on yksi ääni. Tämän osakeannin yhteydessä 

laskettiin liikkeelle myös 704 uutta A-osaketta, jotka on 

merkitty vanhojen osakkaiden toimesta. Tämä nosti 

A-osakkeiden yhteismäärän 26004 kappaleeseen. 

Tässä osakeannissa lasketaan liikkeelle 2180 uutta 

B-sarjan osaketta. Yhtiö suorittaa myös suunnatun 

maksuttoman osakeannin 20 B-osakkeesta yhtiön 

työntekijöille osana henkilöstön kannustinjärjestelmää. 

Kaikki uudet 2200 B-osaketta edustavat yhteensä 

7,8% yhtiöstä. Yrityksen valuaatio osakeannin jälkeen 

on noin 3,1 miljoonaa euroa. Yksi osake edustaa 

1/28204 omistusosuutta Maku Brewing panimosta. 

Osakkeet tuottavat mainitut oikeudet heti merkinnän 

hyväksymisen jälkeen.

PER OSAKE
110 €

MERKINTÄHINTA



Markkinanäkymä

*) Suomessa pienpanimoksi määritellään panimot jotka tuottavat alle 15 miljoonaa litraa olutta vuodessa.

Lähteet: (Panimoliitto ja tilasto 2015; Euromonitor International Beer in Finland 2016; Moss Adams Capital & Craft Breweries  Market Monitor 2015, 
Suomen panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden toimialakatsaus, Ernst & Young 2015, Maku Brewing selvitystyö 2016)

”Moni muu myy nykyään APAnsa IPAna, mutta Maku on niin kova, että myy 
IPAnsa APAna. Uusi markettivalikoiman käyttöolut.”

- Nimimerkki alfan arvio Olutoppaassa 9/2016

Oluen moninaisuudesta nauttiminen kehittyy 

Suomessakin huikeaa vauhtia ja markkinassa 

on kasvavaa kysyntää käsityöoluelle. Etenkin 

pienpanimoiden *) valikosta usein löytyvien 

oluttyylien (ale, vehnäolut ja stout) kysyntä on 

kasvanut ja sen ennustetaan edelleen kasvavan, 

kun taas lager oluen myyntimäärät hieman 

laskevat. 

Pienpanimoiden markkinaosuus Suomessa 

vuonna 2015 oli n. 3,5% 421 miljoonaan litran 

kokonaismyynnistä. Vuonna 2011 samainen 

markkinaosuus oli 1,9%. Pienpanimo-oluiden 

menekki näyttääkin seuraavan muiden 

pidemmällä “käsityöolut-vallankumouksessa” 

olevien maiden ja markkinoiden kehitystä 

(Vuonna 2015 Ruotsi n. 4,4%, UK n.7% ja 

Yhdysvallat n. 12%.) Näistä Yhdysvalloissa 

käsityöolut-suuntauksen synnyinmaana 

pienpanmoiden markkinaosuus on kasvanut 

edellä mainitulle tasolle vuoden 2004 n. 2% 

tasosta ja sen ennustetaan saavuttavan 25% 

markkinaosuus noin vuonna 2024. 

Maku Brewing ennustaa, että 2020-luvulla 

Suomessa tulee olemaan useita 3-10 miljoonaa 

litraa vuodessa tuottavia panimoita ja 

tavoitteenamme on olla yksi niistä.



Kasvuluvut 2015 - 2019

Panimoa on rakennettu alusta lähtien kannattava liiketoiminta tähtäimessä. Vuonna 2017 saavutamme 

kokoluokan johon tämän hetkinen tuotantoyksikkömme on suunniteltu. Näin pääsemme ulosmittaamaan 

myös ensimmäisen kahden ja puolen vuoden aikana tehtyjä investointeja. Tarkoituksemme on aloittaa nykyistä 

suuremman tuotantoyksikön rakentaminen vuoden 2018 lopussa. Tämä mahdollistaa panimon pidemmän 

aikavälin kyvykkyyden vastata muuttuvien juomatottumusten aikaansaamaan kasvavaan kysyntään maukkaissa 

käsityöoluissa. Maku Brewing ei tule maksamaan osinkoa seuraavan kolmen vuoden aikana vaan käyttää tulevien 

vuosien voitot osana kasvuun tarvittavia investointeja.

Vuonna 2016 olemme astioineet ja myyneet olutta yhtä lailla tölkeissä, pulloissa ja kegeissä. Näin teemme 

jatkossakin, mutta tölkkien osuus suuremmasta kokonaismyynnistä tulee olemaan jo vuonna 2017 n. 70%. Tölkit 

mahdollistavat paremman hintapisteen ja tätä kautta syntyvän volyymin myyntikatteesta tinkimättä. Tölkkien 

menekin kasvua tukevat monipakkaukset ja tölkeissä oleva monipuolinen tarjonta Alkossa ja ruokakaupoissa.

2016

33%

33% 33%

2017

70%
10%

20%
TÖLKIT

PULLOT

KEGIT

KokonaistulosTyöntekijät Ennuste    
1.12.2016

Myynti 
litroissa Liikevaihto

2015 2017e2016e 2018e

88935 l 319000 l151748 l 495000 l 1090000 l

368 800 € 1 154 461 €594 770 € 1 700 820 € 3 280 813 €

-69 220 € 78 361 € -140 230 € 146 893 €  384 524 €
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Palkinnot ja maininnat

Maku Brewing Amber Ale voitti alle 4,7% Ale-oluiden 

sarjan  Suomen Paras Olut 2015 ollen Suomen paras 

kauppavahvuinen Ale!

Maku Brewing IPA oli Olut & Viski Expo Finland 

2014 -tapahtuman yleisöäänestyksessä katkerat 

alet sarjan kolmas ollen paras suomalainen olut 
sarjassaan. (www.olutexpo.fi).

Maku Brewing Skiffer Ale oli Olut & Viski Expo 
Finland 2014 yleisön suosikki Kevyet Alet –sarjassa

Maku Brewing IPA sijoittui 2. Suomen Paras Olut 2014 
(www.suomenparasolut.fi) kilpailussa yli 4,7% alet 

sarjassa ollen paras IPA. Maku Brewing IPA Suomen 

Paras Olut 2015 uudestaan kolmen parhaan joukossa.

Sarjavoitto 2016 - 30 kotimaista ruokakaupoissa 

myytävää olutta –IPA:t, APA:t ja Pale Alet (http://

www.iltasanomat.fi/ruokala/ajankohtaista/art-

2000001173402.html)

88/100  ”Maku voi kuulostaa omituiselta panimon 

nimeltä, mutta sen pale alessa on kiistatta makua.” 

(http://www.iltasanomat.fi/ruokala/viikon-olut/art-

2000001167903.html)

Toinen sija -18 kotimaista ruokakaupoissa myytävää 

apa-olutta(http://www.hs.fi/ruoka/a1464749863535)

Real Ale Craft Beer Review arviot: Maku Brewing IPA , 10/10 
Maku Brewing Black IPA 10/10 

Real Ale Craft Beer Youtube-kanava

Maku Brewing 1. yhteistyöolut Tasty Pumpkin oli 

Olut & Viski Expo Finland 2014 yleisön suosikki 
Erikoisoluet –sarjassa (www.olutexpo.fi)



Oheisessa kaaviossa on esitetty miten myyntimme 

on toteutunut eri kanavien kautta vuoden 2016 

aikana. Tulemme avaamaan lisää keskusliike- ja 

tukkurikanavia seuraavan kahden vuoden aikana. 

Vähittäiskauppiaiden ja Alkon prosentuaalinen 

osuus kasvavasta myynnistä tulee olemaan entistä 

merkittävämpi. 

Kehitystä edesauttaa laajentuva valikoimamme. 

vuoden 2017 alussa Makulla on Alkon jatkuvassa 

valikoimassa 4 olutta kun vielä kesällä 2016 

tämä luku oli 1 (Maku IPA). Vähittäiskauppiaiden 

myyntiä tulee kasvattamaan muun muassa 4-pack 

Makustelusetti.

Suoramyynti 

Vienti 

Vähittäistavarakaupat, keskusliikkeet

Alko

Juomatukkuri

Tapahtumat

Suoramyynti via Suppilog

Myyntikanavat

30%
18%

10%

17%

5%

20%

13%
25%

20%

17%

8%

14%

3%

2016

2017



Osakkeita voi merkitä osoitteessa: https://investi-
syfore.rhcloud.com. Osakkeet tulee maksaa laskua 
vastaan heti merkinnän jälkeen. Merkintä raukeaa, 
jos rahat eivät ole siirtyneet panimon tilille 7 päivän 
kuluessa merkinnästä. 

Maku Brewing hallitus vahvistaa merkinnät ja 
pidättää oikeuden olla hyväksymättä merkintää 
mikäli katsoo sen olevan yhtiön edun vastaista. 

Osakkeisiin sijoittamiseen sisältyy aina riskejä. 
Riskitekijöitä ovat muun muassa liiketoimintaan tai 
koko toimialaan liittyvät häiriöt, pienen yrityksen 
henkilöstöriskit, muuttuvat lainsäädännöt, 
mahdolliset negatiiviset trendit ja  Maku Brewing 
liiketoimintaennusteiden toteutumatta jääminen. 
Huomioi myös, että Maku Brewing osakkeiden 
jälleenmyynnille ei ole julkista kauppapaikkaa.

MAKU BREWING

(Jussi Olut Oy)

Y-tunnus: 2557656-7 
Sarvivälkkeentie 12 

04300 TUUSULA

Kysy lisää? Osakeanti@makubrewing.com  / Jukka Hopearuoho p. 050-5311 403


