
 

TERVETULOA MALLASTAMON OSAKKAAKSI!  

 

Savo Malt Oy:n yhtiökokous on 5.1.2022 päättänyt antaa merkittäväksi uuden osakeannin.  

Sijoittajana pääset mukaan alueella ainutkertaista pioneerityötä tekevään mallasyhtiöön, jolla 

tulee olemaan tulevaisuudessa maatalouden ja viljantuotannon kannalta nykyistä suurempi 

merkitys. Tämän lisäksi yhtiö varmistaa jatkossa paikallisesti tuotetun maltaan toimittamisen 

panimoille ja elintarviketeollisuuteen, ketterästi ja toimitusvarmasti.  

 

Yhtiön toiminta ja tarkoitus  

Yhtiön visiona on tulla Suomen johtavaksi pienmallastamoksi ja tehdä Savo Malt tunnetuksi 

mallasbrändiksi. Tavoitteena on toimia ensisijaisesti Pohjois-Savon alueella tuotetun viljan 

jatkojalostajana, ja tarjota viljelijöille merkittävä väylä kannattavaan viljan myyntiin. Meille 

toiminnassamme tärkeitä arvoja ovat paikallisuus ja kestävä kehitys.   

 

 

MERKITTÄVÄ

JATKOJALOSTAJA

VAHVA
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Katsaus yhtiön toiminnasta  

Yhtiö rakennuttaa parhaillaan 468 m2:n tuotantotilaa Iisalmen Levytielle. Rakennustyöt ovat 

loppusuoralla. Tuotantotilaan on asennettu perinteikkään italialaisen Zaninin rumpumallastamo, 

jonka yhden erän kapasiteetti on 4 tn. Tuotanto käynnistyy koeajojen jälkeen viikolla 14. Kuluvana 

vuonna investoidaan myös toiseen rumpumallastamoon ja seuraava laajennus on suunniteltu 

vuodelle 2024, jolloin kapasiteettia on tarkoitus lisätä laitteiston ja hallitilan kasvattamisen myötä. 

Savo Malt Oy tulee tulevina vuosina vahvistamaan mallasalan asiantuntijuutta ja tuotantoa 

kehitystyön kautta ja yhtiön mallasmestariksi, vastuualueenaan tuotanto- ja tuotekehitys on 

palkattu elintarviketieteiden maisteri Mirja Kiurusalmi, joka on aloittanut toimessaan 1.2.2022. 

  

Arvio tuotannosta ja taloudesta  

Avainlukuja  

 

 

TERVETULOA MUKAAN MIELENKIINTOISEEN VILJANJALOSTUKSEN KEHITYSTYÖHÖN! 

 

Tarkemmat tiedot osakeannista ja yhtiön toiminnasta ovat saatavilla antiesitteestä 

kotisivuiltamme savomalt.fi/osakeanti/. Yhtiön antiin on jo osallistunut 13 tahoa ja maksettuja 

merkintöjä on tehty 104.500 €. 

 

Lisätietoja: 

 

 

2021

•tuotanto        0 tn

•liikevaihto     0 t€

•tulos -8 t€

•kassavirta  -12 t€

2022

•tuotanto     128 tn

•liikevaihto  186 t€

•tulos -48 t€

•kassavirta   -32 t€

2023

•tuotanto     320 tn

•liikevaihto   368 t€

•tulos -44 t€

•kassavirta    -34 t€

2024

•tuotanto   2047 tn

•liikevaihto 1255 t€

•tulos 4 t€

•kassavirta        2 t€

2025

•tuotanto   2047 tn

•liikevaihto 1255 t€

•tulos 76 t€

•kassavirta   106 t€

Hallituksen 

puheenjohtaja 

Roope Rissanen 

puh 044 013 7957 

Toimitusjohtaja 

Markku Laitinen  

puh 0400 888 734 



 

1 /2022 osakeannin ehdot  

Savo Malt Oy:n (3117914–6) yhtiökokous 5.1.2022 päätti käynnistää uuden suunnatun osakeannin 

yhtiön oman pääoman kasvattamiseksi. Osakeannin merkintäaikaa on nyt jatkettu 30.4.2022 

saakka.  

Yhtiössä on käytössä vain yksi K-osakesarja, jossa on rekisteröityjä osakkeita 349 kpl ja uusi 

merkintä on maksimissaan 300 osaketta.  

Suunnatun osakeannin ehdot:   

1) Annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 300 kpl uusia K-sarjan osakkeita. K-sarjan 

osake tuottaa 10 ääntä yhtiökokouksessa ja normaalin osinko-oikeuden.   

2) Oikeus merkitä osakkeita on nykyisten osakkaiden lisäksi uusilla sijoittajilla. Nykyiset osakkaat 

voivat merkitä 5–40 osaketta ja uudet 5–40 osaketta. Yhtiön nykyisten osakkaiden OYL 9.3.1 §:n 

mukaisesta merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle vaadittavana, OYL 9.4.1 §:n mukaisena 

painavana taloudellisena syynä on toiminnan käynnistämiseksi tarvittavien varojen saannin 

varmistaminen ja omistuspohjan edelleen vahvistaminen.   

3) Osakkeen merkintähinta on 500 € per osake, joka on ollut osakkeesta maksettava määrä 

kaikissa aiemmissa anneissa ja myös yhtiötä perustettaessa. Koska yhtiön toiminta ei ole vielä 

käynnistynyt, kaikille samaa antihintaa pidetään tässä vaiheessa perusteltuna.   

4) Osakkeen maksuaika on 14 vrk alkaen tehdystä sitovasta merkintäilmoituksesta.   

5) Osakkeiden merkintäaika on 5.1.-30.4.2022. Hallituksella on tarvittaessa oikeus jatkaa 

merkintäaikaa.   

6) Osakkeiden merkintähinnat kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.   

7) Jos osakkeita jää merkitsemättä, niin niitä tarjotaan institutionaalisille sijoittajille ja alueella 

toimiville muille yksityisille sijoittajille. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, miten 

merkitsemättä jääneet osakkeet jaetaan edellä mainittujen sijoittajien kesken   

8) Annin muista ehdoista päättää hallitus. Merkintäilmoitus on liitteenä.  

  

 

 

 


