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LUOMU INVEST OY:N YLEISÖANTI TÄHTÄÄ L’UOMU NOKAN VAHVAAN KASVUUN

Luomu Invest Oy avaa yleisöannin kasvurahoitusta varten OP-Joukkorahoituksen kanssa
yhteistyössä. Suomalaisen luomubroilerin voittokulku on ollut merkittävää ja kolmessa
vuodessa yhtiö on saavuttanut 1,5 miljoonan liikevaihdon. Tänä vuonna kasvua on ollut yli
36 % verrattuna viime vuoteen ja odotukset vastaavalle tasolle jatkossa ovat vahvat. Kasvun ja
investointien tueksi joukkorahoitusta haetaan nyt luomuun ja eettiseen ruuan tuotantoon
uskovilta kuluttajilta. Yleisöannilla tavoitellaan 300 000 – 687 500 euron rahoitusta.
Luomu Invest Oy on yhtiö L’Uomu Nokka -luomukananpoikien takana. Yhtiö on perustettu vuonna 2014 ja
saavutti viime vuonna jo noin 1,5 miljoonan euron liikevaihdon. Kasvua viime vuoteen verrattuna kertyi 36 %.
Liikevaihdosta 70 % tulee kotimaasta ja 30 % viennistä. Erityisesti hotellit ja ravintolat Suomessa sekä Aasian
alueen vienti omalla Polar Wings -tuotemerkillä ovat voimakkaassa kasvussa. Kasvutavoitteet ovat merkittävät:
vuonna 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan kaksinkertainen vuoteen 2017 verrattuna eli yli kolme miljoonaa
euroa.
”Luomukananpojalle on Suomessa selvä kasvupolku kuluttajien pöytiin, sillä kiinnostus vastuullisesti tuotettua
ruokaa kohtaan kasvaa nopeasti”, kertoo Luomu Investin toimitusjohtaja Kimmo Jokinen. ”Olemme myös
monissa vientimaissamme nähneet kasvavat vaatimukset koko tuotantoketjun läpinäkyvyydelle ja tuotteiden
turvallisuudelle. Esimerkiksi asiakkaamme Hong Kongissa vaativat säännöllisiä tutkimustuloksia ruuan
puhtaudesta ja luotettavuudesta. Kuluttajien tietoisuus eettisyydestä, eläinten hyvinvoinnista ja tuotteiden
aitoudesta vahvistuu jatkuvasti. Siksi panostamme free from -periaatteeseen tuotannossamme.”
Luomu Invest Oy:n yleisöanti jatkuu kesäkuun 15. päivään asti. Annin järjestää OP-Joukkorahoitus ja siihen
voivat osallistua sijoittajat, jotka haluavat tukea luomun ja eettisen ruuan tuotannon kasvua.
Kasvumahdollisuuksien varmistamiseksi joukkorahoitusta haetaan koneinvestointeihin, tuotekehitykseen ja
markkinointiin. Rahoitusta haetaan 300 000 € - 687 500 euroa, minimisijoitus on 125 euroa. Yhtiön tavoite on
investointien avulla pysyä edelläkävijänä tuotannon läpinäkyvyyden ja tuotteiden puhtauden suhteen.
Yhtiön johdossa on Kimmo Jokinen ja viennistä vastaa pitkäaikainen luomuvaikuttaja Arto Jokinen. Tiimistä
löytyy laaja-alaista osaamista ja pitkää kokemusta siipikarjan kasvatuksesta.
L’Uomu Nokka – Nokka kohti parempaa
Luomu Invest Oy on luomukananpoikien tuotantoketjun omistama yhtiö, jonka tuotteet markkinoidaan L’Uomu Nokka ja
viennissä PolarWings -tuotemerkeillä. L’Uomu Nokka on Suomessa kasvatettu luomukananpoika, joka elää lajinomaista
elämää suomalaisella luomutilalla. Tuotteita myydään kuluttajapakattuna tuoreena ja pakastettuna keskusliikkeiden
valtakunnallisessa valikoimassa sekä vientimarkkinoilla. Yhtiö on perustettu vuonna 2014 ja liikevaihto vuonna 2017 oli
lähes 1,5 miljoonaa euroa.
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