r ush e v e n ts

Varsinainen yhtiökokous - 6.5.2019

private & confidential / © Rush Factory Plc 2019

!1

AGE ND A

1. ESITTELY
1.1.Strategia
1.2.Konseptit
1.3.Avainluvut
2. RUSH FACTORY SIJOITUSKOHTEENA

ru sh f ac t o ry p l c

2.1.Kansainvälisyys
2.2.Megatrendit
2.3.Kasvutavoitteet
3. YHTEENVETO

© Rush Factory Plc 2019

!2

ST RATE GIA

-KANSAINVÄLINEN ELÄMYSTEHDAS-

ru sh f ac t o ry p l c

” bisneksenä ilo ja elämykset „
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ST RATE GIA

ru sh f ac t o ry p l c

Rush Factory on kansainvälinen, kannattavaan kasvuun tähtäävä elämystehdas,
joka kehittää ja toteuttaa kuluttajille suunnattuja liikunta- ja
elämystapahtumakiertueita.
Yhtiö suunnittelee, myy ja markkinoi sekä toteuttaa tapahtumakiertueet, tällä
hetkellä Euroopassa. Asiakkaat ovat pääosin kuluttajia, erityistapauksissa
harkitaan myös tapahtumien järjestämistä yritysasiakkaille silloin kun se tukee
muuta tapahtumatoimintaa ja sopii aikatauluihin.
Yhtiön tavoitteena on olla suurin kiertuemuotoisia tapahtumia järjestävä
toimija Euroopassa sekä tuottaa arvoa omistajilleen.
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ru sh f ac t o ry p l c

ST RATE GIA

MONISTETTAVUUS &
OMALAATUISET KONSEPTIT

DIGIMARKKINOINTI &
MEGATRENDIT

TUOTEKEHITYSINNOVAATIOT

FAIL FAST &
KETTERYYS
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ST RATE GIA

ru sh f ac t o ry p l c

MONISTETTAVUUS &
OMALAATUISET KONSEPTIT
Strategian kulmakiviä ovat monistettavat ja
omalaatuiset tapahtumakonseptit.
Omalaatuisuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä että
tapahtuma itsessään on niin kiinnostava
asiakkaalle että tapahtumaan ei tarvita esimerkiksi
artistia tai muuta vastaavaa “vetonaulaa”.

TUOTEKEHITYS-INNOVAATIOT
Tapahtumakonseptien
innovointi pitää Rush Factoryn
tapahtumien kiinnostavuuden
korkealla tasolla.
Tuotekehitysinnovaatioiden
ansiosta voimme kuljettaa suurta
määrää tapahtumakalustoa
monin kerroin kilpailijoita
pienemmällä kalustolla joka
näkyy suoraan
kannattavuudessa.
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ST RATE GIA

ru sh f ac t o ry p l c

DIGIMARKKINOINTI & MEGATRENDIT
Rush Factory Oyj on edelläkävijä digimarkkinoinnissa.
Markkinoimme lähes pelkästään digitaalisissa kanavissa ja
teemme sen tehokkaammin kuin kilpailijat.
Elämystalouden kasvu auttaa myös Rush Factoryn kasvua,
joskin kasvutavoitteissa elämystalouden kasvua ei ole otettu
huomioon vaan uskomme että saavutamme kasvun omalla
toiminnallamme.

FAIL FAST &
KETTERYYS
Jotta olemme jatkossakin useita askeleita
kilpailijoita edellä ja pystymme
säilyttämään erinomaisen kannattavuuden,
uusien konseptien kehityksessä “fail fast” strategia tulee pysymään tärkeänä osana
yritystä.
Ketteryys näkyy niin tapahtuman nopeana
pystytyksenä ja purkamisena kuin siinä
ettemme sido toimintaamme pitkäksi ajaksi
tulevaisuuteen samaan linjaan vaan
pidätämme mahdollisuuden muuttaa
suuntaa nopeastikin tilanteen vaatiessa.
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KON S EPT I T
Jokaisella konseptilla on oma elinkaarensa jonka takia innovoimme ja
testaamme systemaattisesti uusia konsepteja nykyisten rinnalle

ru sh f ac t o ry p l c

2020
Vanhin ja menestynein
konseptimme. 20 huikeaa
estettä, 8 värjäyspistettä, 20
musiikkipistettä reitin varrella
ja entistäkin villimmät
maalifestarit takaavat kaikkien
aikojen hauskimman
liikuntakokemuksen niin
uusille tulokkaille kuin
kokeneille
väriestejuoksijoillekin!

Color Obstacle Rushin
kanssa samalla kiertueella
oleva Rush Workout on täysin
uudenlainen, hulvattoman
hauska liikuntatapahtuma!
Ennennäkemätön
alkujumppa sekä huikea
esteratamme takaavat
liikunnan ilon kaikille –
kunnosta riippumatta.

Duudsonit Funland laajentaa
kohderyhmän perheisiin.
Konsepti on suunniteltu
lähinnä 3-15 -vuotiaille, mutta
osallistua voi vaikka koko
perhe – joko pienempiä
auttaen ja tsempaten, tai
heittäytymällä itsekin täysillä
touhuun mukaan!

Vuonna 2020
lanseerataan yhtiön
tähän mennessä
suurin kansainvälinen
konsepti
liikuntatapahtumien
ulkopuolelle.
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TIL IN PÄÄTÖ S T I LI KAU D E L L E 2 0 1 8 LY H Y ES T I

ru sh f ac t o ry p l c

Rush Factory Oyj:n ensimmäisessä varsinaisessa konsernitilinpäätöksessä näkyvät päällimmäisenä
tilikaudelle ajoittuva tapahtumakauden päättyminen sekä strategian mukaiset kehittämispanostukset.
Tämä poikkeuksellisesti hieman yli kuuden kuukauden pituinen tilinpäätös ei yksin kuvasta yhtiön tilaa tai
sen kehitystä.
Kauden 2019 tapahtumien lipunmyynti on ylittänyt selvästi konsernin aikaisemmat vuodet
vertailutietohavainnollistuksissa. Yhtiön odotus 2019 liikevaihdoksi on 4,4M € – 5,1M € ja
käyttökatteeksi 1,2M € – 1,6M €.
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NÄK Y MÄ T T I LI K A U D E L L E 2 019

ru sh f ac t o ry p l c

Strategian mukainen kehitys etenee
suunnitellusti.
Kauden 2019 Color Obstacle Rush
tapahtumien lipunmyynti on jo nyt ylittänyt
vuoden 2018 kokonaislipunmyynnin. Yhtiö
odottaa vuoden 2019 liikevaihdon ja
tuloksen yltävän parempaan kuin koskaan
aikaisemmin. Arvioimme liikevaihdon
asettuvan 4.4 - 5.1 miljoonaan euroon,
käyttökatteen ollessa 1.2 - 1.6 miljoonaa
euroa, riippuen lähinnä talvikauden
2019-2020 tapahtumien ajankohdista.
Color Obstacle Rush -tapahtumien lisäksi
yhtiön uusista tapahtumakonsepteista koko
perheelle suunnatun Duudsonit Funland pilottitapahtumien lipunmyynti on alkanut
niinikään erittäin lupaavasti.
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TA LOU DEL L IS ET TAV O I T T E E T

ru sh f ac t o ry p l c

Vuonna 2018 asetetut taloudelliset tavoitteet ovat pysyneet muuttumattomina. Yhtiö
tavoittelee vuonna 2020 12 miljoonan euron liikevaihtoa käyttökatteen pysyessä
erinomaisella tasolla (25 - 35%).
Kasvun odotetaan syntyvän lähinnä uusien tapahtumakonseptien lanseerauksista
pilotointivaiheen päätyttyä. Riippuen seuraavan konseptin lanseerauksen lopullisesta
ajankohdasta; osa kiertueen tapahtumista saatetaan järjestää vuoden 2021 puolella jolloin
taloudelliset tavoitteet siirtyvät vastaavasti eteenpäin.
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INV E STO INN IT, Y R I T Y S K A U PAT JA MUUTO KSE T
KON S ERNI RA K E N T E E S S A

Emoyhtiö Rush Factory Oyj osti tilikauden aikana 100% Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf
Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd:n osakkeista.

ru sh f ac t o ry p l c

Tilikauden aikana yhtiö on aloittanut investoinnit uuden 2020 lanseerattavan
tapahtumakonseptin rakentamiseksi. lnvestointien suuruus tilikauden aikana on ollut vielä
maltillinen suurimpien investointien ajoittuessa tilikaudelle 2019.
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RU S H FAC T O RY O Y J - KO N S E RN I N T U N N U SLU VU T

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut

20.6.-31.12.2018
Liikevaihto, t€

1027

Käyttökate (EBITDA), t€

-524

Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta

ru sh f ac t o ry p l c

Liiketulos, t€
Liiketulos, % liikevaihdosta

-51,0 %

-345
-33,6 %

Oman pääoman tuotto %

-224,6 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-101,3 %

Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, %

59,6 %
-100,97 %

20.6.-31.12.2018
Osakekohtainen tulos, €

-0,646

Osakekohtainen omapääoma, €

0,575

Osakekannan markkina-arvo, t€

7 649

Osakkeen kurssikehitys
Alin kurssi

€2,65

Ylin kurssi

4,40 €

Tilikauden keskikurssi

3,16 €

Osakekohtaisiin tunnuslukuihin sisältyvä tilikauden tulos on oikaistu 12
kuukautta vastaavaksi.
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AVAIN LUV U T

€1.000.000

2017

2018

2019
€938.741

€750.000

€500.000

ru sh f ac t o ry p l c

€444.000
€325.000

€250.000

ENNAKKOMYYNTI

ENNAKKOMYYNTI

ENNAKKOMYYNTI

ENNAKKOMYYNTI 31.12 MENNESSÄ
* luvut myyntijärjestelmästä
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RUS H FAC TO RY S I J O I T U S KO HTE ENA

KANSAINVÄLISYYS

ru sh f ac t o ry p l c

Rush Factory on kannattavasti
kasvava, vahvasti
kansainvälinen yhtiö. Noin
90% yhtiön liikevaihdosta tulee
kansainvälisiltä markkinoilta,
useista eri maista.
Esimerkiksi taloustilanteista
riippuen tapahtuma voidaan
viedä sinne missä kysyntä on
kovinta.

MEGATRENDIT

KASVUTAVOITTEET

Elämystalous ja palveluiden
suosiminen fyysisen tavaran
kuluttamisen sijaan auttaa Rush
Factoryn kasvutavoitteissa.

Rush Factory kasvaa
kannattavasti nykyisten
tapahtumien sekä uusien
tapahtumakiertuekonseptien
avulla.

Tapahtuman tullessa asiakkaan
luo, on ostaminen helppoa ja
mahdollista niin hyvässä kuin
huonommassakin
taloustilanteessa.

Ensimmäisen
tapahtumakonseptimme Color
Obstacle Rushin suosio on
kasvanut entisestään ja tästä
vuodesta alkaen tapahtumakausi
ei rajoitu enää pelkästään kesään.

© Rush Factory Plc 2019

!15

RUS H FAC TO RY S I J O I T U S KO HTE ENA

TALOUDELLISET
TAVOITTEET

ru sh f ac t o ry p l c

Rush Factoryn tavoitteena on saavuttaa
12 miljoonan euron liikevaihto vuonna
2020, siten että Yhtiön kannattavuus säilyy
erinomaisella tasolla (25—35 % välillä).
Yhtiö tavoittelee pitkällä aikavälillä vahvaa
ja tasaista kasvua innovoimalla uusia
tapahtumakonsepteja sekä kehittämällä
olemassa olevia konseptejaan.
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YHT E ENVE T O

ru sh f ac t o ry p l c

KANSAINVÄLINEN
ELÄMYSTEHDAS
Kansainvälinen, kannattavaan
kasvuun tähtäävä
elämystehdas, joka kehittää ja
toteuttaa kuluttajille
suunnattuja liikunta- ja
elämystapahtumakiertueita.

OMALAATUISET
KONSEPTIT
Jokaisella konseptilla on oma
elinkaarensa jonka takia
innovoimme ja testaamme
systemaattisesti uusia
konsepteja nykyisten rinnalle

VOIMAKKAASTI JA
KANNATTAVASTI KASVAVA
Rush Factoryn tavoitteena on
saavuttaa 12 miljoonan euron
liikevaihto vuonna 2020, siten
että Yhtiön kannattavuus säilyy
erinomaisella tasolla (25—35
% välillä).
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