BISNEKSENÄ ILO JA
ELÄMYKSET
RUSH FACTORY OYJ:N FIRST NORTH –LISTAUTUMISANTI 22.10.–2.11.2018
Tämä esitys ei ole arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettu esite. Esitys ei sisällä tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa Rush Factory Oyj:n (”Yhtiön”) osakkeiden tai muiden arvopaperien
hankkimisesta tai merkitsemisestä, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Yhtiön osakkeeseen sijoittamiseen liittyy useita riskejä. Liiketoimintaan
liittyvistä riskeistä monet kuuluvat Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen ja toimintaympäristöön ja voivat olla merkittäviä. Mikäli sijoittaja harkitsee sijoittamista Yhtiön osakkeisiin, sijoittajan tulee ennen
mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua Yhtiön julkistamaan tarjous- ja yhtiöesitteeseen, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.rushfactory.fi/listautuminen ja merkintäpaikan
verkkosivustolta osoitteesta www.nordnet.fi/rush.

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka
kehittää ja toteuttaa kuluttajille suunnattuja liikunta- ja
elämystapahtumakiertueita. Yhtiön järjestämiin
tapahtumiin on osallistunut jo yli 400.000 asiakasta

VUODESTA 2015 LÄHTIEN.

Yhtiömme toiminnan perustana on uniikki liiketoimintamalli, jossa hoidamme kaikki keskeiset liiketoiminnan osa-alueet sisäisesti.
Tämän avulla pystymme varmistumaan siitä, että tapahtumatuotannon prosessi on saumaton kokonaisuus, jossa yhdistyvät
sekä tehokkuus että taloudellinen kannattavuus. Synkronoimme eri osa-alueet, optimoimme ja kehitämme yhtiötä järjestelmänä.
Toisinaan myös ”keksimme pyörää uudelleen”, parantaaksemme kokonaisuuttamme. Haemme jatkuvuutta innovaatioiden ja
aidosti uudenlaisten ratkaisujen avulla paitsi teknisissä asioissa myös laajoissa järjestelmissä, kuten liiketoimintamallissamme
kokonaisuutena. Meidän in-house-liiketoimintamallimme antaa mahdollisuuden tuottaa erilaisia ja uniikkeja tapahtuma- ja
elämyskonsepteja, jotka ovat samanaikaisesti helposti markkinoitavissa, visuaalisesti näyttäviä, tehokkaasti toteutettuja ja mikä
tärkeintä –

AINUTLAATUISIA SEKÄ TALOUDELLISESTI KANNATTAVIA.

RUSH FACTORY LYHYESTI
Yksi meidän
menestystekijöistämme on pitkä ja
laaja-alainen kokemuksemme
viihdealalta. Tämä on antanut
meille mahdollisuuden katsoa
tapahtumia ja niiden tuottamista
kokonaan eri suunnasta kuin mitä
aikaisemmin on totuttu.
Rush Factoryn perustaja ja toimitusjohtaja, Markus
Niemelä, on menestyksekäs autourheilun ammattilainen,
joka on voittanut autourheilu-uransa aikana viisi
kansainvälistä mestaruutta. Lopetettuaan uransa
moottoriurheilun parissa, Markus on järjestänyt lukuisia
menestyksekkäitä tapahtumia, kuten Manic Run,
SnowRunFest ja COR. Markuksen merkittävien
yrittäjäuran saavutuksien ansiosta, Suomen Yrittäjät
palkitsivat hänet muun muassa Vuoden Nuorena
Yrittäjänä Satakunnassa vuonna 2016 ja Markus oli
tämän lisäksi yksi viidestä kansallisesta finalistista
Suomen Vuoden Nuoreksi Yrittäjäksi.
*Luvut ovat vertailukelpoisia lukuja. Tilikauden 2017 tuloslaskelman tiedot perustuvat vertailutietohavainnollistukseen, missä nykyinen Rush Factory -konserni on muodostettu
takautuvasti ja nykyisen konsernin ulkopuolella nykyään oleviin yhtiöihin liittyvät kirjaukset on oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa liiketoimintaa olisi harjoitettu jo nykyisessä
konsernimuodossa kuvaamaan Rush Factory Oyj -konsernin nykyisen rakenteen ja toiminnan mukaista tuloksen muodostumista tilikausilla 2016 ja 2017. Näihin
vertailutietohavainnollistuksen vertailukelpoisiin tuloslaskelmatietoihin sisältyvät Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd:n tuloslaskelmat
sekä kesäkuussa 2018 muodostetun konsernirakenteen ulkopuolelle jääneen Varitalent Ltd Oy:n tuloslaskelmat kyseisen yhtiön vuosina 2016 ja 2017 tuottamien Suomen ja
Ruotsin tapahtumien osuudelta (ns. carve out –tuloslaskelma). Tilikauden 2018 alusta alkaen edellä kuvatut yhtiöt sekä Suomen ja Ruotsien tapahtumien tuottamisen
liiketoiminta sisältyvät kokonaisuudessaan kesäkuussa 2018 muodostetun konsernin tytäryhtiöihin. Rush Factoryn tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf
Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien yhtiöiden johdon tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 laatimaa tilinpäätöstä. Funrun
Events UK Ltd:llä ja VE Volkslauf Events GmbH:lla ei ole ollut velvollisuutta suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta.

Rush Factoryn hallituksen jäsen Riku Räsänen on pitkän
linjan yrittäjä viihde- ravintola- ja matkailualalla. Hän on
RPR Group -konsernin omistaja ja toimitusjohtaja sekä
Raumanmeren Juhannus -festivaalin perustaja.

RUSH FACTORYN AVAINHENKILÖT

MARKUS NIEMELÄ

MIKA METSÄMÄKI

LAURI KOKKO

Markus on Rush Factoryn perustaja ja
Toimitusjohtaja. Hän vastaa uusien
tapahtumakonseptien kehittämisestä ja
osallistuu myös kalustoinnovaatioiden
suunnitteluun ja kehittämiseen. Markuksella
on pitkä kokemus viihde- ja elämysalalta ja on
järjestänyt lukuisia menestyksekkäitä
tapahtumakonsepteja. Markus valittiin Vuoden
raumalaiseksi nuoreksi yrittäjäksi 2015 ja
Satakunnan vuoden nuoreksi yrittäjäksi 2016.
Markus oli myös yksi Suomen yrittäjien
Vuoden nuoren yrittäjä finalisteista vuonna
2016.

Mika on Rush Factoryn kaupallinen johtaja
ja talousjohtaja. Hän valvoo yhtiön
talousosastoa, vastaa Rush Factoryn
sijoittajaviestinnästä ja varmistaa tuotteiden
kannattavuuden säilymisen odotetulla
tasolla. Mikalla on ennen Rush Factoryyn
liittymistä yli kahdeksan vuoden kokemus
taloushallinnosta ja johtamisesta.

Lauri toimii konsernin operatiivisena
johtajana ja vastaa tuotannon
organisoinnista. Lauri toimii eri maiden
tapahtumatuottajien esimiehenä ja
varmistaa tapahtumien onnistumisen.
Ennen Rush Factoryyn liittymistä Lauri
toimi lisenssikumppanina Color Obstacle
Rush -tapahtumakiertueiden
järjestämisessä oman yhtiönsä kautta
Suomessa ja Ruotsissa vuosina 2016—
2017. Ennen COR-tapahtumia, Lauri on
ollut mukana tuottamassa lukuisia
tapahtumia ja perustanut mm. NRJ
Workout –tapahtumat.

TAPAHTUMAKONSEPTIT
LIIKETOIMINTAMME KESKITTYY
KANSAINVÄLISESTI SKAALATTAVIIN,
KIERTUEMUOTOISIIN ELÄMYSJA TAPAHTUMAKONSEPTEIHIN.
Eri elementtejä mielikuvituksellisesti yhdistelemällä
tuodaan kuluttajalle yllättävä, jännittävä ja paikoin
epätodellisen oloinen elämys.
Rush Factoryn tähän mennessä suosituinta
tapahtumakonseptia, Color Obstacle Rushia, on
järjestetty yli 150 kertaa ja se on kerännyt yli 400
000 kävijää eri puolilla Eurooppaa 2015-2018
välisenä aikana.

KEHITÄMME JATKUVASTI
UUSIA JA JATKOJALOSTAA
VANHOJA TAPAHTUMIA
KOKEMUSTEN JA
MARKKINATUTKIMUKSEN
PERUSTEELLA.
Tuotekehityksemme perustuu pitkälti ajankohtaisiin
sekä tulevaisuuden markkinatrendeihin ja
digitaaliseen markkinointiin. Kehitämme parhaillaan
myös yhteistyössä Rabbit Merchandising Oy:n
kanssa uutta konseptia uudelle kohderyhmälle, joka
omalta osaltaan auttaa Yhtiön kasvutavoitteiden
saavuttamisessa.

RUSH FACTORYN VAHVUUDET
1. VAHVA SKAALAUTUVUUS
2. LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUS
3. KANSAINVÄLISYYS LIIKETOIMINNAN KULMAKIVENÄ
4. MARKKINATRENDEIHIN PERUSTUVAT ELÄMYSKONSEPTIT
5. VAKIINTUNEITA TOIMINTAMALLEJA HAASTAVA
LIIKETOIMINTAMALLI
6. OSAAVA, KOKENUT JA SAUMATTOMASTI TYÖSKENTELEVÄ
YDINTIIMI

RUSH FACTORYN VISIONA
ON OLLA EUROOPASSA ALANSA MARKKINAJOHTAJA AINUTLAATUISTEN
ELÄMYSKONSEPTIEN INNOVOIJANA JA LAAJENTAA LIIKETOIMINTAMALLIA
UUSILLE MARKKINOILLE. YHTIÖN TAVOITTEENA ON KEHITTÄÄ AINUTLAATUISIA
TAPAHTUMIA, JOTKA OVAT HAUSKOJA, JÄNNITTÄVIÄ JA UNOHTUMATTOMIA,
MUTTA SAMALLA MYÖS TEHOKKAASTI RAKENNETTUJA JA TUOTTAVIA.

STRATEGIA JA TALOUDELLISET
TAVOITTEET
RUSH FACTORYN TAVOITTEENA ON KESKITTYÄ LIIKETOIMINNAN KASVATTAMISEEN
JA UUSIEN KONSEPTIEN LANSEERAUKSEEN. Monistamalla toimivaksi todistettua liiketoimintamallia erilaisiin
tapahtumiin ja uusille kohderyhmille, voidaan saavuttaa tulevaisuudessa merkittävääkin kasvua. Rush Factory pyrkii pysymään ketteränä,
joustavana ja kannattavuustasoltaan tavoitteiden mukaisina, myös nopeasti kasvaessa.

RUSH FACTORYN TAVOITTEENA ON SAAVUTTAA 12 MILJOONAN EURON LIIKEVAIHTO
VUONNA 2020 siten, että kannattavuus säilyy erinomaisella tasolla (EBITDA 25 ja 35 %:n välillä),
TAVOITTEENA ON KASVATTAA LIIKETOIMINTAA JA LANSEERATA UUSIA KONSEPTEJA.
Yhtiön kasvustrategian vaatimien investointien ja strategian toteuttamisen vuoksi Yhtiöllä ei ole tavoitteena jakaa osinkoja lähivuosina.
Rush Factory voi jakaa osinkoja lähivuosinakin, mikäli olosuhteet sallivat ja yhtiökokous niin päättää, mutta siten ettei osingonjako
vaaranna yhtiön strategiassa määritettyjä kasvutavoitteita.

KATSAUS RUSH FACTORYN
TALOUDELLISIIN TIETOIHIN
Vuoden 2018 kannattavuus tulee
olemaan maltillisesti matalampi kuin
2017, johtuen:
1.Uuden Rush Workout -konseptin
testaus:
• Yhtiö on testannut uutta Rush
Workout -konseptia, jotta kasvu
tulevaisuudessa on entistä
parempaa. Otimme kannattavia
viikonloppuja Color Obstacle Rushkiertueelta Rush Workoutin
markkinatesteihin. Testaus on
tärkeä osa tuotekehitystä, jota
voimme listautumisen kautta
saatavilla lisäresursseilla tehdä
ilman kannattavien tapahtumien
vähentämistä.
2.Tuotekehitykseen käytetyt
resurssit ovat vähentäneet COR tapahtumien määrää.
• COR tapahtumien määrä palautuu
2019 samalle tasolle kuin 2017.
3.Listautumiseen ja tulevaan
kasvuun on varauduttu valmiiksi
henkilöstömäärässä
mahdollistaaksemme kasvun
uusien konseptien kautta.

RUSH FACTORY
LIIKEVAIHTO, 1000 €1

1.1.-30.6. 1.1.-31.12 1.1.-31.12
2018
.2017
.2016
1 877

4 092

3 969

EBITDA, 1000 €1

330

1 407

605

EBITDA, % LIIKEVAIHDOSTA1

18 %

34 %

15 %

LIIKEVOITTO, 1000 €1

285

1 320

514

LIIKEVOITTO, %
LIIKEVAIHDOSTA1

15 %

32 %

13 %

TILIKAUDEN TULOS, 1000 €1

135

1 228

497

TILIKAUDEN TULOS, %
LIIKEVAIHDOSTA1

7%

30 %

13 %

OMAVARAISUUSASTE, %

60 %

-

-

NETTOVELKAANTUMISASTE,
%

-85 %

-

-

1Tilikausien

1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 tuloslaskelmienn tiedot perustuvat vertailutietohavainnollistukseen, missä nykyinen 20.6.2018 muodostettu Rush Factory -konserni on muodostettu takautuvasti ja nykyisen konsernin
ulkopuolella nykyään oleviin yhtiöihin liittyvät kirjaukset on oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa liiketoimintaa olisi harjoitettu jo nykyisessä konsernimuodossa kuvaamaan Rush Factory Oyj -konsernin nykyisen rakenteen ja toiminnan
mukaista tuloksen muodostumista tilikausilla 2016 ja 2017. Esitetyt tilikausien 1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 vertailutiedot muodostavat Rush Factory Oyj:n, Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja
Funrun Events UK Ltd tuloslaskelmat sekä nykyään konsernin ulkopuolella toimivan Varitalent Oy:n oikaistu tuloslaskelma, josta on eliminoitu Varitalent Oy:n lisenssitoiminnan ulkopuolinen liiketoiminta, joka ei ole siirtynyt Rush Factory konsernille. Lisäksi edellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen laskutus on eliminoitu. Rush Factoryn osakkeenomistajiin kuuluva Varitalent Oy on tuottanut aiemmin osan Rush Factoryn tapahtumista lisenssitoimintana, lissenssisopimuksen
päättymisen jälkeen tapahtumien tuotanto on siirtynyt takaisin Rush Factorylle. Rush Factoryn tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen
koskien yhtiöiden johdon tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 laatimaa tilinpäätöstä. Funrun Events UK Ltd:llä ja VE Volkslauf Events GmbH:lla ei ole ollut velvollisuutta suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta.
Rush Factory -konsernin pro forma -tuloslaskelman puolen vuoden mittaiselta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018 muodostaa Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd tuloslaskelmat, josta
edellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen laskutus on eliminoitu. Yhtiö on koonnut nämä pro forma -taloudelliset tiedot ja esittänyt ne havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan tilannetta, jossa nykymuotoinen Rush Factory -konserni olisi
muodostunut 1.1.2018. Rush Factory Oyj:n tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien näiden yhtiöiden johdon laatimaa
tuloslaskelmaa ja tasetta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018. Rush Factory Oyj:n tuloslaskelmasta osatilikaudelta 20.6.-30.6.2018 ja taseesta 30.6.2018 sekä Funrun Finland Oy:n tuloslaskelmasta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018 sekä taseesta
30.6.2018 on julkistettu 12.10.2018 päivätyt kertomukset tuloslaskelman ja taseen yleisluontoisesta tarkastuksesta.

MARKKINAT
RUSH FACTORY ON
TODELLINEN
KANSAINVÄLINEN
MENESTYSTARINA
Yhtiön menestyneintä tapahtumaa, Color Obstacle
Rushia, on järjestetty yli 150 kertaa ja se on
kerännyt yli 400 000 kävijää eri puolilla Eurooppaa.
Rush Workout –tapahtuma tekee kansainvälistä
kiertuettaan ja yhtiön uutta konseptia
valmistaudutaan lanseeraamaan vuonna 2019.
Vuonna 2018 Rush Factory tuottaa tapahtumia IsoBritannian, Saksan, Ranskan, Itävallan, Suomen ja
Ruotsin markkinoilla.

1McKinsey

& Company, 2017. Cashing in on the US experience economy

RUSH FACTORY TOIMII
KASVAVILLA VAPAA-AJAN
MARKKINOILLA
Tarkemmin rajattuna yhtiö toimii elämystalouden
toimialan alla. Pelkän tuotteen tai palvelun sijaan yhtiö
tarjoaa asiakkailleen unohtumattomia elämyksiä ja
kokemuksia.
Kuluttajakäyttäytyminen on siirtynyt tavaroiden
ostamisesta elämyksiä ja kokemuksia tuottavien
palveluiden kuluttamiseen.1
Elämystalouden asiakaskunta koostuu pääosin Ysukupolvesta, joka on ollut johtamassa kulutuksen
siirtymistä kohti elämysten hankintaa. Rush Factoryn
ensisijaiset asiakkaat ovat olleet liikunnasta ja
hauskanpidosta nauttivia yksityishenkilöitä, iältään 18-40vuotiaita, joista naisia 85 %.

LISTAUTUMISEN SYYT, TAVOITTEET JA
VAROJEN KÄYTTÖ
LISTAUTUMISEN SYYT

VAROJEN KÄYTTÖ

Rush Factory tavoittelee Listautumisannilla ja
osakkeiden ottamisella kaupankäynnin kohteeksi First
North –markkinapaikalle kasvua ja kykyä vastata
markkinakysyntään nopeammin, kuin mitä sisäinen
rahoitus on tähän mennessä sallinut.

Yhtiö aikoo käyttää Osakeannissa saamansa varat
uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien
kehittämiseen, uusiin sekä muuttuviin
markkinatrendeihin nopeasti vastaamiseen,
uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien suuren
mittakaavan lanseeraamiseen nopeasti ja laajaalaisesti hyötyäkseen uusien tapahtumien
alkuvaiheen innostuksesta ja nopeasti kasvavasta
markkinakysynnästä sekä luodakseen markkinoille
pääsyn esteitä potentiaalisille kilpailijoille.

Uusien konseptien nopea ja laaja-alainen lanseeraus
on ensiarvoista, jotta Rush Factory pystyy vastaamaan
nopeasti kasvavaan alkuvaiheen kysyntään ja
estämään kilpailijoiden pääsyn markkinoille.

5 SYYTÄ SIJOITTAA RUSH FACTORYYN

1.
2.
3.
4.
5.

KANNATTAVAAN KASVUUN TÄHTÄÄVÄ STRATEGIA
Rush Factoryn tavoitteena on keskittyä liiketoiminnan kannattavaan kasvuun. Yhtiön strategia painottuu menestyneiden
tapahtumakonseptien vahvistamiseen, uusien tapahtumakonseptien innovointiin ja lanseeraukseen, prosessitehokkuuteen ja liiketoiminnan
osa-alueiden maksimaalisen yhteensopivuuden varmistamiseen.

SELKEÄT JA MONISTETTAVISSA OLEVAT TAPAHTUMAKONSEPTIT
Yhtiön tapahtumatuotanto perustuu kiertueisiin, jolloin sama tapahtuma järjestetään useassa eri maassa peräkkäin. Tällä varmistetaan
kapasiteetin tehokas hyödyntäminen.

VAHVA DIGIMARKKINOINNIN OSAAMINEN
Rush Factoryn tapahtumien markkinointi pohjautuu kohdennettuun digimarkkinointiin, jolla pystytään tavoittamaan oikea kohderyhmä
kustannustehokkaasti. Yhtiön markkinointitoimet on keskitetty talon sisälle, jolloin yhtiö kykenee seuraamaan tuloksia ja myyntiasteen
kehitystä reaaliaikaisesti.

OPTIMOITU LOGISTIIKKA JA RÄÄTÄLÖITY KALUSTO
Rush Factoryn hiottu toimintamalli perustuu kustannustehokkaaseen logistiikkaan ja räätälöityyn kalustoon. Kalusto on suunniteltu siten,
että se menee pieneen tilaan ja tapahtumat kyetään pystyttämään ja purkamaan pienillä henkilöstöresursseilla.

KANSAINVÄLISET MARKKINANÄKYMÄT
Rush Factoryn liiketoiminnan keskiössä on kansainvälisyys, ja yhtiö on järjestänyt kiertuemuotoisia tapahtumia jo kahdeksassa maassa.
Vuonna 2017 yhtiön liikevaihdosta noin 90 % tuli kansainvälisiltä markkinoilta. Rush Factoryn monistettavissa olevat tapahtumakonseptit
tarjoavat vahvat edellytykset liiketoiminnan laajentamiselle. Yhtiön toiminta on suhteellisen riippumaton yleisestä markkinatilanteesta, ja
sen tuottamat “edulliset sirkushuvit” saattavat toisinaan jopa hyötyä matalasuhdanteesta.

TÄRKEITÄ TIETOJA
19.10.2018

Yhtiöesite julkaistaan

22.10.2018 klo 9.30

Listautumisannin merkintäaika alkaa

2.11.2018 klo 16.30

Listautumisannin merkintäaika päättyy (viimeistään, ellei merkintäaikaa pidennetä)

26.10.2018

Aikaisin mahdollinen listautumisannin merkintäajan lopetuspäivä

6.11.2018

Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio)

9.11.2018

Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkaa (arvio)

750 000 Yhtiön uutta osaketta
3 miljoonaa euroa
4,00 euroa
8 miljoonaa euroa

Listautumisannin osakkeiden määrä
Listautumisannin koko euroissa
Merkintähinta
Yhtiön pre-money valuaatio
Kasvattajarahasto Ky (175 000 osaketta) ja Rabbit Merchandising Oy (37 500
osaketta)
18 kuukautta1

Ennen listautumista annetut merkintäsitoumukset
Lock-up
Nordnet Bank Ab Suomen sivuliike, www.nordnet.fi/
rush
www.rushfactory.fi ja www.nordnet.fi/rush
Aalto Capital Partners

1Rabbit

Merkintäpaikka
Missä yhtiöesite on luettavissa
Hyväksytty Neuvonantaja

Merchandising Oy ja Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat Kasvattajarahasto Ky:tä lukuun ottamatta ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin, joiden mukaisesti he eivät tarjoa, myy, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti ennen Listautumisannin
Osakkeiden listalleottamista eivätkä 18 kuukauden aikana Listautumisannin Osakkeiden listalleottamisen jälkeen omistamiaan Yhtiön osakkeita, kuitenkin siten, että 6 kuukauden kuluttua Listautumisannin Osakkeiden listalleottamisesta vapautuu luovutettavaksi 35
prosenttia kyseisten osakkeenomistajien osakkeista ja 12 kuukauden kuluttua Listautumisannin Osakkeiden listalleottamisesta vapautuu luovutettavaksi yhteensä 70 prosenttia kyseisten osakkeenomistajien osakkeista.

BISNEKSENÄ ILO JA
ELÄMYKSET

www.rushfactory.fi/listautuminen

