
Tule mukaamme 
kehittämään ympäristöystävällistä veneilyä!

Tutustu yritykseen ja 
avoinna olevaan osakeantiin ->

https://www.e-boat.fi/


Laiva ja sen miehistö
§ E-Boat Oy on edelläkävijä ympäristöystävällisten ja kohtuuhintaisten  

sähköveneiden tarjoajana. 
§ Kipparillamme on pitkä kokemus yrittäjyydestä sekä veneiden 

suunnittelusta ja veneilystä jo 1980-luvulta lähtien
§ Johtoryhmässä on vankkaa kokemusta niin liikkeenjohdosta kuin 

kansainvälisestä markkinoinnista
§ Tuotannosta vastaa ammattitaitoiset veneenrakentajat 

tuotantotiloissamme Jurvassa Etelä-Pohjanmaalla



Hajuton, hiljainen ja huoleton
§ Sähkömoottori on veneilyssä erittäin hyvin toimiva ratkaisu, sillä ne ovat

Ø sitkeitä ja kestäviä
Ø lähes huoltovapaita
Ø äänettömiä ja hajuttomia
Ø taloudellisia (käyttötunnin hinta alle 10 senttiä!)

§ Mitä tiukemmaksi ympäristövaatimukset muuttuvat, sitä yleisemmäksi 
tulee sähkömoottorien käyttö myös veneissä.

Miten idea sähköveneistä syntyi? ->

https://www.e-boat.fi/mista-kaikki-alkoi/


Aallon harjalla
§ Olemme ensimmäisten joukossa valmistamassa sarjatuotantoisia 

sähköveneitä, jotka pystyvät kilpailemaan hinnassa ja käyttöominaisuuksissa 
polttomoottoriveneiden kanssa.

§ Panostamme voimakkaasti sähköveneiden ja niihin sopivien innovatiivisten 
latausratkaisujen kehittämiseen.

§ EB:n sähkö- ja polttomoottorikäyttöisten veneiden ohella valmistamme ja 
markkinoimme myös perinteisiä Stella-veneitä



Ankkurit ylös
§ Sähkömoottorivenemallien prototyypit olivat esillä Uiva-venenäyttelyssä 

elokuussa 2019 ja tuotekehitystä on jatkettu prototyypeistä saatujen käyttö- ja 
testikokemusten perusteella.

§ Kaupalliset tuotantomallit esitellään ”Vene 20 Båt” -messuilla Helsingissä 
helmikuussa ja ”Allt för Sjön”-messuilla Tukholmassa maaliskuussa.

§ Veneiden sarjavalmistus ja ennakkomarkkinointi aloitetaan kuluvan vuoden 
aikana ja ensimmäisiä vientitoimituksia odotetaan jo loppukevääseen.

§ Tavoitteenamme on nopea kansainvälistyminen: rakennamme kattavaa 
edustaja- ja maahantuojaverkostoa Eurooppaan, pääkohteina Pohjoismaat ja 
Välimeren alue.



Kannattavuuslaskelmat

§ Vuonna 2022 liikevaihdon arvioidaan 
olevan jo yli 800 000 € ja käyttökatteen 
yli 160 000 €.

§ Yhtiö tavoittelee voimakasta kasvua 
etenkin viennissä.

§ Kulurakenne pidetään kevyenä ja 
tuotanto kustannustehokkaana. 12/2020 12/2021 12/2022

Liikevaihto 480 660 820
Käyttökate 5 127 164
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Rahoitus
Yhtiön toiminta on käynnistetty, prototyypit kehitetty ja koetuotanto aloitettu oman pääoman 
sijoituksella, pankkilainalla sekä erilaisilla kehittämis- ja kansainvälistymisavustuksilla.
Osakeannilla varmistetaan yhtiön toiminta kehitys- ja kasvuvaiheessa n. 6-12 kk.

Rahoitustarve:
Tuotekehitys / sarjatuotantovalmius 60.000
Tuotantolinjojen laajennus 50.000
Valmiiden tuotteiden myyntivarasto 100.000
Markkinointi / maahantuojaverkosto 90.000
Käyttöpääoma 150.000
Yhteensä 450.000

Rahoitus:
Tulorahoitus 30.000
Lainat 100.000
Joukkorahoituskierros 320.000

Yhteensä 450.000



Osakkaalle
Osakkeen tavoiteosinko 2021 2022
§ Osakesarjan (10 kpl) hinta 100 € 100 €
§ Ennustettu osinko per osakesarja 6 € 10 €
§ Ennustettu osinkotuotto 6 % 10 %

Osakkaana saat välittöminä etuina:
§ 20 %:n alennuksen yhtiön tuotteista 
§ Pikee-paidan EB-logolla
§ Kutsulippuja kotimaisille veneilymessuille



Osakeanti on alkanut

B-sarjan osakkeet
§ Ei äänioikeutta, mutta oikeus yhtäläiseen osinkoon kuin A-sarjan 

osakkeilla
§ Annissa tarjolla enintään 32000 uutta osaketta (32%:n omistus)
§ Osakkeen hinta 10€/kpl 
§ Osakkeet myydään 10 osakkeen sarjoissa
§ Minimiosto 1 sarja = 10 osaketta = 100 €

Ryhdy osakkaaksi tästä ->

https://portal.fundu.fi/view-share?id=8f0528e0-7edd-44b5-99d9-3e670d18a84c

