Vetoomus yrittäjille ja yksityisille sijoittajille Huippu Group Oy
Suomi on ensimmäistä kertaa sotien jälkeen siinä tilanteessa, että meillä on
yhteinen näkymätön vihollinen ja sitä ei kannata jäädä odottelemaan, vaan on
ryhdyttävä välittömästi toimeen. Valtion huoltovarastot on otettu käyttöön, mutta
niillä ei pitkälle pötkitä eivätkä ne riitä kansalaille alkuunkaan. Nyt tarvitaan
yhteistyötä ja uskoa siihen, että tästä selvitään yhdessä. Yksistään nämä eivät riitä
vaan teot ratkaisevat.
Huippu Group Oy on maahantuonti ja tukkuliike. Meillä on kanavat Kiinassa ja Hong
Kongissa, mistä tavaraa tulee päivittäin. Olemme saaneet Finnveralta ja Pankilta
lainan, käyttäneet kaikki omat rahamme ja hoitaneet asioita myös rahoitusyhtiön
kautta. Tosiasia on se, että näillä keinoin saamme apua ja tuotteita vain murtoosalle siitä, mitä nyt tarvittaisiin.
Ehdotukseni on hyvin yksinkertainen ja siihen voi tarttua tai olla tarttumatta.
Jokainen on vastuussa itsestään lopulta.
1. Otamme vastaan yksityisiä lainoja ja maksamme niille 10% provision. Lainaaika 3kk. Esim. 100 000 sijoitus, rahaa palautuu 110 000€. Takaisin maksu 3kk
sisällä. Tuotteet on jo myyty ja niille on varma maksaja, suomen valtio,
kaupungit, apteekit, k-kaupat jne.
2. Jos annat meille lainan, saat sille koron + saat oikeuden ostaa samalla
summalle jälleenmyyntihinnoin suojatarvikkeita. (käsidesiä, visiirejä, hengitys
suojaimia ym. mitä hankimme tehtailta.)
3. Tuotteita voi ostaa myös www.huippustore.fi tai jälleenmyyjiltämme.

Asianajotoimisto Acteo Oy ja Marjo Ravaska, marjo@acteo.fi
hoitaa asiaa. Lähetä Marjolle sähköpostia ja kopio minulle risto@huippustore.fi,
kerro millä summalla haluat olla mukana ja haluatko varata mahdollisuuden ostaa
myös tuotteita lainaamallasi summalla. Olemme sen jälkeen yhteyksissä.
Toimitamme tuotteet ensisijaisesti eniten apua tarvitseville (sairaalat, hoitokodit,
poliisi jne. ) sen jälkeen lainaajat ja sitten kaikki muut. Minimi summa tässä on 500€.
Kaikki yhteydenotot vain sähköpostitse ja kirjallisena.

Meillä on Kiinassa 7-hengen tiimi tekemässä töitä ja tavoitteena on saada oma kone
täyteen buukattuna tavaraa Suomeen ilman välilaskuja, jolloin riski pienenee siihen,
että joku taho tai valtio pakkolunastaa tuotteet välilaskun aikana. Kuten kaikki hyvin
ymmärtävät, asialla on kiire ja tämä ei ole leikin asia.
Tällä hetkellä tilanne on se, että tuotteita vielä saa ja meillä on Finnair valmiina
toimittamaan tuotteet. Viikon päässä tilanne voi olla se, että USA:t alkavat ostaa
tehtaita, ja tuotteet menevät sinne. Silloin ei enää auta raha, koska tuotteet
menevät toiselle puolelle maapalloa halusimme tai emme.
Vetoan nyt kaikkiin yrityksiin ja tahoihin, joilla on mahdollisuus olla mukana. Nyt tai
ei koskaan, on se hetki jolloin apuasi tarvitaan.
Jos koet pystyväsi auttamaan tai välittämään asiaa eteenpäin, tee se nyt
Lentokone on saatava ilmaan mahdollisimman pian, että apua saadaan ajoissa.
Tuotteet eivät liiku tehtaalta ilman etukäteismaksua.
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