Sijoita

puhtaan ravinnon kasvuyhtiöön
9% p.a. osinkotuotolla
Foodiq Oy on kasvipohjaisen ravinnon valmistuksen
edelläkävijä ja tarjoamme mahdollisuuden osallistua
puhtaan ravinnon vallankumoukseen.

Sijoittaminen elintarvikealalla:

Euroopan elintarviketeknologian investoinnit CAGR 48% vuodesta 2013
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Kasvipohjaisuus ei ole trendi - se on välttämättömyys.
Me olemme sen mahdollistaja.

Ruoka ei ole vain ruokaa, se on myös kannanotto
arvokysymyksiin ja vastuullisuuteen. Elintarvikealan
uudet trendit eivät ole vain trendejä. Lisäaineettomuus,
vastuullisuus, kasvipohjaisuus ja aitous ovat voimakkaasti
kasvussa oleva suunta. Me Foodiqilla keskitymme tähän.

– Robert Savikko Foodiq CEO
Foodiq on ketterä, kotimainen tuotekehitys- ja tuotantokumppani. Tuotteitamme löytyy kaikkien suomalaisten ruokakauppaketjujen hyllyiltä ja toimimme useiden kansainvälisten brändien kanssa.

HYVINKÄÄ –
märkälinja

Foodiq snapshot:
Toimipisteet: Pääkonttori Helsingissä,
kaksi tehdasta Helsingin läheisyydessä kuivalinja ja märkälinja.
Perustettu: 2015 Suomessa

KLAUKKALA –
kuivalinja

Kasvipohjaiset
vanukastuotteet

Jauhetuotteet mm.
urheiluun, painonhallintaan

Liikevaihto: 2020: Yli 6 m EUR (€),

Smoothiet
Jugurtit

Superfoodit
Pakkauskumppanuudet

2021: 15–20 m EUR (p). Odotettu käyttökate
15–20% per vuosi.

Osakesijoittamisen Q&A

Tuottolaskelma, esimerkki

Kuinka paljon voin sijoittaa?
Minimisijoitus on 1000€, ylärajaa ei ole.

Osakesijoitus

Kuinka paljon saan tuottoa sijoitukselleni?
Sijoitukselle maksetaan automaattisesti
osinkoa neljännesvuosittain, mikä on 9%:a
vuositasolla.

Tulot ja menot
Joka 3. kuukausi osinko
Ennakonpidätys *

225€
17€

Kuinka pitkäksi aikaa sitoudun?
Minimisijoitusaika on 24 kuukautta.

Osinkotulo vuodessa
Ennakonpidätys vuodessa
Nettotulo vuodessa

900€
68€
833€

Mitä sijoitukselleni tapahtuu yhtiön
ajautuessa konkurssiin?
Sijoittamiseen liittyy aina riskinsä. Maksimaalinen tappio kunkin sijoittajan kohdalla
rajautuu tehdyn sijoituksen rahamäärään.

*) Osingosta 25 % on veronalaista
pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa. Yllä oleva esimerkissä pääomatuloveroasteena on käytetty 30%:a.

Miten osinkotuottoa verotetaan?
Osinkotulosta 25 % on saajalleen veronalaista pääomatuloa ja loput 75 % verovapaata
tuloa, mikäli sijoittajan listaamattomista
yhtiöistä saama osinkotulo on enintään 150
000 euroa. Osingoista tehdään automaattisesti ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia
150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä
osasta ennakonpidätys on 27 %.
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