
Allas-merikylpylän osakeannissa merkitty osakkeita jo 335 000
eurolla
Katajanokalle ensi vuonna avautuva Allas-merikylpylä ja hyvinvointikeskus on projekti, joka muuttaa satama-altaan ympärivuotiseksi
virkistys- ja oleskelualueeksi. Helsinki Allas Oy avasi 28. syyskuuta joukkorahoituspalvelu Invesdorissa osakeannin, jossa on merkitty
osakkeita jo 335 000 eurolla.

Allas on Helsingin Kauppatorin kupeeseen nouseva puinen merikylpylä saunoineen, uima-altaineen ja ravintoloineen. Hankkeen taustalla vaikuttavien,
Kulttuuritehdas Korjaamoakin luotsanneiden yrittäjien tavoite on luoda Altaasta suomalaisen cleantech-rakentamisen lippulaiva ja helsinkiläisen
kaupunkikulttuurin polttopiste.

Osa projektin rakennuskustannuksista on tarkoitus kattaa joukkorahoituksella toteutettavalla osakeannilla. Helsinki Allas Oy:n tavoitteena on kerätä
joukkorahoituksella Invesdorin kautta vähintään 500 000 euroa uutta pääomaa.

– On upeaa olla mukana mahdollistamassa hanketta, joka tulee muuttamaan Helsingin kaupunkikuvaa niin paljon kuin Allas. Joukkorahoituksen avulla
kaikki helsinkiläiset saavat mahdollisuuden tulla mukaan innovatiiviseen kulttuuriliiketoimintaan, sanoo Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä.

Finnair Skywheel -maailmanpyörän Katajanokan tontille tuoneet Jaron Duivestein ja Tjebbe Haringa päättivät osallistua Allas-joukkorahoitukseen
yhteensä 200 000 euron panoksella. Osakeannissa on tällä hetkellä merkitty osakkeita jo 335 000 eurolla.

Jaron Duivestein toivottaa Altaan tervetulleeksi maailmanpyörän naapuriin. – Finnair Skywheelin avauduttua 2014 olemme olleet innostuneita
mahdollisuudesta saada alueelle uima-altaita, saunoja ja ruokakulttuuria. Uskomme, että Allas tuo lisää elämää tälle Helsingin parhaalle paikalle ja että
pääsemme rakentamaan monenlaisia synergiaetuja. Tuleva yhteistyö palvelee sekä paikallisia että matkailijoita, Duivestein toteaa. – Oli looginen askel
ottaa osaa hankkeeseen ja sijoittaa siihen.

Allas ei ole vain kulttuuriteko, vaan siitä on tarkoitus leipoa myös kannattavaa liiketoimintaa. Allas-hankkeen taustalla olevalla tiimillä onkin pitkä tausta
kaupunkikulttuuri- ja ravitsemusliiketoiminnasta muun muassa Kulttuuritehdas Korjaamon parista. Helsinki Allas Oy:n liiketoiminta tulee koostumaan
pääosin ohjelma- ja ravintolatoiminnasta sekä yrityspalveluista. Yhtiön liikevaihtotavoite kylpylän aukeamisvuodelle on 3,6 miljoonaa euroa pidemmän
tähtäimen tavoitteen ollessa reilu viisi miljoonaa vuodessa.

– Tavoitteenamme on tehdä Stadin oma allas. Joukkorahoituskampanjan kautta kaupunkilaiset pääsevät omistamaan merikylpylää, joka vapauttaa palan
keskeistä merenrantaa kaupunkilaisten käyttöön, kertoo Helsinki Allas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raoul Grünstein.

Joukkorahoituskampanjassa sijoittajista tulee Helsinki Allas Oy:n osakkeenomistajia. Osinkoa voidaan maksaa vuodesta 2019 alkaen olettaen, että yhtiölle
on kertynyt voitonjakokelpoisia varoja. Yhtiö voi myös osakkeenomistajan niin halutessa lunastaa annissa merkityt osakkeet takaisin vuoden 2023 aikana.
Lisäksi sijoittajat liittyvät asiakasomistajina Altaan omistajakerhoon, joka tarjoaa jäsenilleen muun muassa kausilippuja, tapahtumakutsuja ja muita
lisäetuja. Minimisijoitus on 200 euroa.

Helsinki Allas -projektin rakennuslupa vahvistui syyskuun lopulla. Merikylpylä avataan suunnitelmien mukaan toukokuussa 2016.
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Invesdor on Helsingistä käsin toimiva finanssiteknologiayritys (fintech), joka ylläpitää Euroopan laajuisesti toimivaa velka- ja osakejoukkorahoituksen
palvelua. Vuonna 2012 perustettu Invesdor on tähän mennessä kerännyt yli 8,7 miljoonaa euroa 41 joukkorahoitusprojektille. Invesdor itse on kerännyt noin
1,8 miljoonaa euroa alustansa rakentamiseen, pääosin oman joukkorahoituspalvelunsa kautta.


