
                                        

 

 

 
ASIAKASTIETOLOMAKE/ 
LUOPUVAN YRITTÄJÄN SOPIMUS 
 
Pyydämme ystävällisesti täyttämään alla olevat tiedot ja palauttamaan lomakkeen sähköpostitse 
osoitteeseen uusyrityskeskus@savonlinna.fi. Palauta samalla myös salassapitosopimus ja tutustu 
tietosuojaselosteeseen (löytyy liitteenä ja kotisivuiltamme). Kiitos. 
 
Yrityksen nimi ja y-tunnus        ______________________________________      
Yhtiömuoto                         ______________________________________           
Toimiala (t)             ______________________________________ 
Perustamisvuosi                           ______________________________________ 
Osakkaiden lukumäärä              ______________________________________                   
 
Liikevaihto (viimeisin tilikausi)   ______________________________________________________________          
Liikevaihdon kehitys viim. 3 tilikautta         ______________________________________________________________                     
Tasearvo (vastaavaa)                                  _______________________________________________________________       
Tasearvo (vastattavaa)                                  _______________________________________________________________ 
Yrityksen asiakkaina yrityksiä/yhteisöjä         ____________  % liikevaihdosta 
Yrityksen asiakkaina kuluttaja-asiakkaita        ____________  % liikevaihdosta 

Asiakasrekisteri          kyllä ☐ ei ☐ 
Työntekijöiden määrä            ___________kokoaikaista          ________ osa-aikaista 
Yrityksen markkinaosuus toiminta-alueella          _________________________________________________________          
Yrityksen kilpailutilanne toiminta-alueella          __________________________________________________________                 
_________________________________________________________________________________________________________________
    
Nykyisen yrittäjän näkemys alan kehittymisessä jatkossa (kysyntä kasvaa/laskee, kilpailu 
heikkenee/kiristyy jne.)                                                            
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Yrityksen toimitilat oma kiinteistö tai osake ☐  vuokrattu ☐ 
kiinteistön kulut/kk (vuokra/vastike, sähkö, vesi ym.)  _____________________________ 
Kehittämiskohteet yrityksessä (nykyisen yrittäjän näkemys) 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________  
 
Suunniteltu luopumisajankohta                  _____________________________________________________________ 
Myyjän/myyjien nimi ja yhteystiedot:       
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________           
 

Myydään          liiketoiminta  ☐       yhtiö/osakkeet   ☐ 

Myydään yrityksen omistama kiinteistö/kiinteistöosakkeet    kyllä ☐       ei ☐  
lisätietoa/muu vaihtoehto:                          
Kiinteistön nykyarvo                           __________________________________________________________   
Arvion laatija ja ajankohta          __________________________________________________________                   
Kiinteistöön kohdistuvat rasitteet                          __________________________________________________________ 
Kiinteistön sijaintiosoite                           __________________________________________________________      
 
Oma arvio/haluttu kauppahinta kokonaisuudesta   ___________________________________________________                             
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Haluan hinta-arvion liiketoiminnasta/osakekaupasta                

kyllä ☐    ei ☐ 
(hinta-arviota varten tulee toimittaa vähintään viimeisten kolmen vuoden tilinpäätöstiedot) 

 
Haluan että yritykseni on esillä myytävien yritysten markkinoinnissa: 
 
Uusyrityskeskuksen intranet sivuilla, maksuton palvelu (näkyy koko Suomen Uusyrityskeskusten 
henkilöstölle)  

 kyllä, nimellä ☐ kyllä, mutta ei nimellä ☐ei lainkaan ☐ 
 
Itä-Savon Uusyrityskeskuksen sivuilla www.isuyk.fi sekä Facebook-sivustolla, maksuton palvelu       

 kyllä, nimellä ☐ kyllä, mutta ei nimellä ☐ei lainkaan ☐ 
 
Rebuild Business- hankkeen lehti-ilmoituksissa, maksuton hankkeessa mukana oleville yrityksille 

 kyllä, nimellä ☐ kyllä, mutta ei nimellä ☐ei lainkaan ☐ 
 
Yrityspörssin sivuilla www.yritysporssi.fi  maksullinen palvelu hinta 319 € +alv/6 kk:n näkyvyys

    kyllä ☐  ei ☐ (voimme avustaa ilmoituksen laatimisessa ja julkaisemisessa) 
 
Firmakauppa.fi-sivustolla www.firmakauppa.fi (pienten yritysten hp. alle 200 000 €) 

markkinointikanava, maksuton     kyllä ☐            ei   ☐ 

 

Maksulliset/kaupalliset yritysvälittäjät      kyllä ☐            ei   ☐ 
 
Yrityksen nimi ja perustiedot mukaan lukien hinta-arvio saadaan antaa osapuolille 

Oppilaitosyhteistyössä (jatkajanhaku)   kyllä ☐     ei ☐ 

Rahoittajalle yhteistyössä                   kyllä ☐     ei ☐ 
Uusyrityskeskuksen asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneista ko. toimialan yritystoiminnan 

aloittamisesta/jatkamisesta  kyllä ☐     ei ☐ 
 
Huomioithan, että markkinoinnissa yrityksen olennaiset tiedot herättävät ostajissa kiinnostuksen. 
 
Suostumus tietojen käsittelemiseen ja luovuttamiseen  
□ Itä-Savon Uusyrityskeskus voi käyttää antamiani tietoja liitteenä olevan tietosuojaselosteen 

mukaisesti asiakasrekisterissään ja luovuttaa tietojani asiantuntijoille, rahoittajille, viranomaisille 
yhteistyökumppanillemme, osatoteuttajille Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle/Mikkelin seudun 
Uusyrityskeskukselle Rebuild Business hankkeessa käytettäväksi sekä hankerahoittajille 
raportointia varten.  

□ Itä-Savon Uusyrityskeskus ry saa lähettää minulle asiakaspostia  

 
 
 
 
 
 
Päiväys     ___________________________________           Allekirjoitus   ________________________________________ 

http://www.isuyk.fi/
http://www.yritysporssi.fi/
http://www.firmakauppa.fi/

