NASDAQ FIRST NORTH FINLAND ‐MARKKINAPAIKAN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE

First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää Nasdaq -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin
säännellyillä päämarkkinoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on
Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Certified Adviser tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi h akeutuvasta yhtiöstä.
Pörssi hyväk syy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta.

YHTIÖESITE
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Rush Factory OYJ
Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle
Listautumisanti enintään 750 000 Listautumisannin Osaketta
Merkintähinta 4,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa ja Instituutioannissa.
Rush Factory Oyj (”Yhtiö”) tarjoaa sijoittajien merkittäväksi enintään 750 000 Yhtiön uutta osaketta (”Listautumisannin Osake”)
tässä Yhtiöesitteessä (”Yhtiöesite”) kuvatulla tavalla. Listautumisannin Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yksityishenkilöille ja
yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”), (yhdessä ”Osakeanti”
tai ”Listautumisanti”). Listautumisannin Osakkeiden merkintähinta (”Merkintähinta”) on 4,00 euroa Listautumisannin
Osakkeelta Yleisöannissa ja Instituutioannissa. Listautumisannin merkintäaika alkaa 22.10.2018 kello 9:30 ja päättyy viimeistään
arviolta 2.11.2018 kello 16:30 ellei merkintäaikaa pidennetä. Listautumisannin tarkemmat ehdot ja ohjeita merkinnän
tekemiseksi ja on kuvattu Yhtiöesitteen kohdassa: ”Listautumisannin ehdot”.
Ennen Listautumisannin päivämäärää Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla
tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle
(”Helsingin Pörssi”) Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland markkinapaikalle (”First North”) kaupankäyntitunnuksella RUSH. Listautumisannin Osakkeet merkitään Patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) arviolta 7.11.2018. Listautumisannin Osakkeiden
kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 9.11.2018. Taloudellisena Neuvonantajana ja First North Nordic
Rulebook -sääntöjen (”First Northin Säännöt”) mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Aalto Capital Partners Oy (”Aalto
Capital”). Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) toimii Listautumisannin merkintäpaikkana.
Kasvattajarahasto Ky on antanut Yhtiölle merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti Kasvattajarahasto Ky sitoutuu merkitsemään
175 000 Listautumisannin Osaketta. Rabbit Merchandising Oy on antanut Yhtiölle merkintäsitoumuksen, jonka mukaan se
sitoutuu merkitsemään 37 500 Listautumisannin Osaketta. Merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä noin 28,3 prosenttia kaikista
Listautumisannin Osakkeista.
Tietyissä maissa tämän Yhtiöesitteen jakeluun, Listautumisannin Osakkeiden tarjoamiseen sekä Listautumisannin Osakkeiden
myyntiin saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia. Tätä Yhtiöesitettä tai Listautumisantia koskevaa muuta materiaalia ei saa
toimittaa, jakaa tai julkaista missään maassa noudattamatta kyseisen maan lakeja ja määräyksiä. Tätä Yhtiöesitettä ei saa suoraan
tai välillisesti lähettää kokonaan tai osittain kenellekään Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa taikka millään muulla sellaisella alueella, jossa tarjouksen tekeminen
Listautumisannin Osakkeista tai Listautumisannin Osakkeiden toimittaminen olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden
määräysten vastaista. Listautumisannin Osakkeita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä
Listautumisannin Osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siten
tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.
Tarjottavat Listautumisannin Osakkeet tarjotaan ja myydään ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltain
arvopaperilain Regulation S -säännöstöä.
Taloudellinen Neuvonantaja ja Hyväksytty Neuvonantaja

Merkintäpaikka
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TÄRKEÄÄ TIETOA
Tämä Yhtiöesite on laadittu Rush Factoryn osakkeiden hakemiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki
Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöesite on laadittu First North Finland -markkinapaikkaan
sovellettavien First North Nordic -sääntöjen mukaisesti. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 4 luvun 3 §:n 5) kohdan mukaisen poikkeuksen perusteella Listautumisannin yhteydessä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä.
Yhtiöesitteeseen ei siten sovelleta arvopaperimarkkinalain 3-5 luvun esitettä koskevia säännöksiä, valtiovarainministeriön
arvopaperimarkkinalain 3-5 luvun mukaista esitteistä antamaa asetusta 20.12.2012/2019 taikka esitedirektiivin (2003/71/EY) tai
esiteasetuksen (EY) N:o 809/2004 säännöksiä. Yhtiöesitettä ei voida käyttää arvopapereiden hakemiseksi kaupankäynnin
kohteeksi pörssilistalla tai muulla säännellyllä markkinalla, vaan First North Nordic -sääntöjen mukaisesti monenkeskisen
kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen yhteydessä. Yhtiöesitettä ei tule tulkita suositukseksi ostaa arvopapereita tai
arvopapereiden markkinoinniksi. Yhtiöesite ei välttämättä sisällä kaikkea Yhtiön liiketoiminnastaan julkaisemaa tietoa. Sijoittajia
kehotetaan tutustumaan myös Yhtiön julkaisemiin tiedotteisiin. Tässä Yhtiöesitteessä ”Yhtiö”, ”Rush Factory” ja ”Rush Factory konserni” tarkoittavat Rush Factory Oyj:tä ja Rush Factory Oyj:n tytäryhtiöitä Funrun Finland Oy, Funrun Events UK Limited ja VE
Volkslauf Events GmbH yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmauksella tarkoitetaan ainoastaan Rush Factoryn
tytäryhtiötä tai tiettyä liiketoimintaa.
Tämä Yhtiöesite on laadittu yksinomaan suomen kielellä. Yhtiöesitteeseen ja Listautumisantiin liittyvät oikeudelliset seikat
määräytyvät Suomen lain mukaan. Kaikki Listautumisantia ja Yhtiöesitettä koskevat riidat ratkaistaan yksinomaisesti
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Tässä Yhtiöesitteessä esitettävät tiedot ovat peräisin Yhtiöltä tai muusta Yhtiöesitteessä mainitusta lähteestä. Sijoittajien tulee
luottaa ainoastaan Yhtiöesitteen sisältämiin tietoihin sekä Yhtiön julkistamiin tietoihin Yhtiön kotisivuilla. Yhtiön osakkeisiin
sijoittamista harkitessaan sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja tehdä itsenäinen arvionsa Yhtiön
osakkeiden merkitsemisestä tai muusta hankkimisesta sekä merkitsemisen tai muun hankinnan oikeudellisista,
verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seuraamuksista ja riskeistä. Yhtiöön, sen liiketoimintaan,
talouteen, strategiaan, osakkeisiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyviä riskejä on selostettu tämän Yhtiöesitteen kohdassa
”Riskitekijät”. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Yhtiöesitteeseen harkitessaan sijoituspäätöstä. Suomen
tai minkään muun valtion arvopaperi- tai sääntelyviranomaiset eivät ole antaneet Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin
kohteeksi ottamista koskevaa suositusta.
Sääntöjen mukaan Hyväksytyn Neuvonantajan tulee varmistaa, että yhtiöesite sisältää kaikki FN -säännöissä edellytetyt tiedot ja
Hyväksytyn Neuvonantajan tarjoama suoja koskee ainoastaan Yhtiötä. Hyväksytty Neuvonantaja ei pidä ketään muuta tahoa
(riippumatta siitä, onko tämä Yhtiöesitteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä.
Ellei erikseen tässä Yhtiöesitteessä ja Listautumisannin ehdoissa ole toisin mainittu, (i) Listautumisannissa tarjottavia
Listautumisannin Osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa suoraan tai välillisesti Euroopan
talousalueen (”ETA”) jäsenvaltioissa tai ETA-jäsenvaltioihin, jotka ovat saattaneet voimaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2003/71/EY arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä
julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (muutoksineen) (muut kuin Suomi), ellei poikkeussäännös
sovellu, eikä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Australiassa, Etelä- Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai
Singaporessa taikka muussa maassa tai muuhun maahan, jossa Listautumisannin Osakkeiden tarjoaminen ei olisi sallittua, ja
(ii) tätä Yhtiöesitettä ei saa lähettää yhdellekään henkilölle kohdassa (i) mainittuihin maihin. Yhtiöesite ei muodosta
Listautumisannin Osakkeiden merkintä- tai ostotarjousta henkilöille, jotka ovat sellaisella lainkäyttöalueella, jossa tällaisen
tarjouksen tekeminen on lainvastaista.
Listautumisannin mukaisen Listautumisannin Osakkeiden merkinnän hyväksymisen ehtona on, että Yhtiö voi luottaa merkitsijän
merkinnän yhteydessä antamien tietojen oikeellisuuteen. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa
Listautumisannin Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen
rikkomisen tai rikkomuksen.
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Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tässä Yhtiöesitteessä esitetään arvioita Yhtiön ja Yhtiön markkinoiden tulevasta taloudellisesta kehityksestä. Kyseiset
Yhtiöesitteessä esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä
hetkellä Yhtiön johdon tiedossa olevien seikkojen perusteella tekemiin oletuksiin. Yhtiöesitteessä esitetyt
tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita Yhtiön tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta suorituskyvystä.
Arviot Yhtiön ja Yhtiön markkinoiden tulevasta taloudellisesta kehityksestä perustuvat Rush Factoryn parhaaseen
ymmärrykseen Yhtiöesitteen tekohetkellä. Yhtiöesitteessä esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat käsittelevät usein
Yhtiön odotettua tulevaisuuden liiketoimintaa ja tulosta, ja sisältävät usein sellaisia sanoja
kuten ”ennakoida”, ”aikoa”, ”odottaa”, ”uskoa” ja ”suunnitella”. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät
tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joihin Yhtiön johto ei voi
vaikuttaa, kuten pääomamarkkinoiden kehitys, strategiset toimet ja lukuisat muut seikat kansallisella, alueellisella ja
maailmanlaajuisella tasolla.

Yhtiöesitettä koskeva vastuulausunto
Rush Factory Oyj toteaa, että Yhtiöesitteessä esitetyt tiedot ovat Rush Factoryn parhaan tiedon mukaan oikeita ja
että Yhtiöesitteessä ei Yhtiön parhaan tiedon mukaan ole sellaisia puutteita, jotka saattaisivat vääristää
Yhtiöesitteen antamaa kuvaa ja että kaikki oleelliset tiedot hallituksen kokouksien pöytäkirjoista, tilintarkastajien
raporteista Yhtiölle ja muista sisäisistä asiakirjoista sisältyvät Yhtiöesitteeseen.

Käyttöpääomalausunto
Rush Factoryn johdon näkemyksen mukaan Yhtiön käyttöpääoman määrä riittää kattamaan Yhtiön tämänhetkiset
tarpeet ja tarpeet seuraavan 12 kuukauden ajalle tämän Yhtiöesitteen päivämäärästä lähtien.
Rauma, 19.10.2018

Rush Factory Oyj
Hallitus

Juhani Salo
Hallituksen puheenjohtaja

Mika Ali-Rantala

Riku Räsänen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Heidi Mannila

Juho Ylimäki

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen
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Tärkeitä päivämääriä
Listautumisannin merkintäaika alkaa

22.10.2018 klo 9:30

Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää (aikaisintaan)
Listautumisannin merkintäaika päättyy (viimeistään, ellei merkintäaikaa pidennetä)

26.10.2018 klo 16:30
2.11.2018 klo 16:30

Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio)

6.11.2018

Listautumisannin Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arvio)

8.11.2018

Ensimmäinen arvioitu kaupankäyntipäivä First North Finland -markkinapaikalla (arvio)

9.11.2018

Seuraava varsinainen yhtiökokous (arvio)

20.4.2019

Tietoja yhtiön osakkeesta
Kaupankäyntitunnus

RUSH

ISIN-tunnus

FI4000348909

Yhtiöesitteen saatavilla pito
Tämä Yhtiöesite on saatavilla Rush Factoryn verkkosivustolla osoitteessa www.rushfactory.fi/listautuminen sekä
Merkintäpaikan verkkosivustolla osoitteessa www.nordnet.fi/rush ja Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Valtakatu 7,
26100 Rauma arviolta 19.10.2018 alkaen.

Liitetyt asiakirjat
Seuraavat asiakirjat ovat sisällytetty liitteinä Yhtiöesitteeseen ja ne muodostavat osan Rush Factoryn taloudellisista
tiedoista. Liitetyt asiakirjat ovat saatavilla myös Internetistä osoitteessa www.rushfactory.fi/listautuminen ja
arkipäivinä normaalin työajan puitteissa Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteessa Valtakatu 7, 26100 Rauma.
1. Rush Factoryn yhtiöjärjestys
2. Tilintarkastajan raportti yhtiöesitteeseen sisältyvistä pro forma - taloudellisista tiedoista
3. Rush Factory Oyj -konsernin 20.6.-30.6.2018 kirjanpidon tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan kertomus
yleisluonteisesta tarkastuksesta
4. Funrun Finland Oy:n (2662352-1) 1.1.-30.6.2018 kirjanpidon tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan kertomus
yleisluonteisesta tarkastuksesta
5. Funrun Events UK Limited (09485608) 1.1.-30.6.2018 kirjanpidon tuloslaskelma ja tase
6. VE Volkslauf Events GmbH (HRB104415 60439 FRANKFURT AM MAIN) 1.1.-30.6.2018 kirjanpidon tuloslaskelma
ja tase
7. Funrun Finland Oy:n (2662352-1) tilikauden 1.1. – 31.12.2017 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
8. Funrun Events UK Limited (09485608) tilikauden 1.1. – 31.12.2017 tilinpäätös
9. VE Volkslauf Events GmbH (HRB104415 60439 FRANKFURT AM MAIN) tilikauden 1.1. – 31.12.2017 tilinpäätös
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Yhteystiedot
Yhtiö:

Rush Factory Oyj
Valtakatu 7
26100 Rauma

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja (Certified Adviser) ja
Taloudellinen neuvonantaja:

Aalto Capital Partners Oy
Mikonkatu 15A
00100 Helsinki

Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja:

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy
Yliopistonkatu 15 B
20100 Turku

Yhtiön tilintarkastaja:

Revico Grant Thornton Oy
Paciuksenkatu 27 – PL 18
00271 Helsinki
Päävastuullinen tilintarkastaja: Timo Helle

Merkintäpaikka:

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike
Yliopistonkatu 5
00100 Helsinki
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Yhtiö ja listautumisanti lyhyesti
Seuraava yhteenveto toimii Yhtiöesitteen johdantona ja täten ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi Yhtiöesitteessä
esitettäviin ja Yhtiöesitteeseen viittaamalla liitettyihin yksityiskohtaisiin tietoihin. Sijoitusta harkitsevien sijoittajien
tulee perustaa Listautumisannin Osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä Yhtiöesitteeseen kokonaisuutena eikä
ainoastaan tähän yhteenvetoon. Lisäksi sijoitusta harkitsevien kehotetaan tutustumaan, myös Yhtiön julkaisemiin
tiedotteisiin sijoituspäätöksensä tueksi. Yhtiöesitteen kohdassa “Riskitekijät” on kuvattu tarkemmin
Listautumisannin Osakeisiin liittyviä riskejä, joita sijoittajien tulisi ottaa huomioon Listautumisannin Osakkeiden
ostamista ja merkitsemistä harkitessaan.

Rush Factoryn liiketoiminta lyhyesti
Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja
elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja
elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle
vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan
perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm.
vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai
esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia
tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden
suhdanteista.
Rush Factoryn liiketoimintamalli pohjautuu Lean Management -ajattelulle, missä tavoitteena on kaikkien aikaa,
vaivaa tai rahaa haaskaavien prosessien tehokas tunnistus ja minimointi. Perinteisistä tapahtumatuotannon
toimintamalleista poiketen, Rush Factoryn liiketoimintamalli perustuu Yhtiön sisäisiin prosesseihin ja pyrkii
minimoimaan riippuvuuden alihankkijoista ja ulkoistamisratkaisuista. Yhtiön liiketoimintamallin mukaisesti Rush
Factory suunnittelee, kehittää, markkinoi ja toteuttaa elämys- ja tapahtumakonseptit merkittävimmiltä osin
sisäisesti saavuttaakseen liiketoimintaprosessien välisen saumattoman yhteistyön ja joustavuuden, sekä sitä kautta
parhaimman mahdollisen tehokkuuden ja tuottavuuden unohtamatta uniikkia asiakaselämystä. Tämän lisäksi Yhtiön
liiketoimintamalli mahdollistaa tuotannon mukauttamisen tai muuttamisen tuotantoprossin missä tahansa
vaiheessa
antaen
Yhtiölle
paremman
kustannusriskien
hallinnan
verrattuna
perinteisiin
tapahtumatuotantomalleihin, missä prosessien eri vaiheet ostetaan ulkopuolelta. Täten, perustuen Rush Factoryn
liiketoimintamallin tarjoamiin mahdollisuuksiin, Yhtiöllä on ainutlaatuinen kyky tuottaa erilaisia tapahtuma- ja
elämyskonsepteja, jotka ovat samanaikaisesti helposti markkinoitavissa, visuaalisesti näyttäviä, tehokkaasti
toteutettuja, ja mikä tärkeintä, ainutlaatuisia sekä taloudellisesti kannattavia.
Digitaalisten työkalujen käyttö markkinoinnissa ja sosiaalisessa mediassa on myös muodostunut yhdeksi Rush
Factoryn merkittävimmistä kilpailueduista. Rush Factoryn eri liiketoimintojen ja prosessien saumaton yhteistyö
antaa Yhtiölle mahdollisuuden muun muassa toteuttaa kohdistetun tekstimuotoisen markkinoinnin lisäksi myös
näyttävää ja tarkasti valittuun asiakassegmenttiin kohdistettua markkinointia video- sekä kuvamuodossa
hyödyntäen tehokkaasti sosiaalisen median ja eri digitaalisen markkinoinnin kanavien tarjoamaa myyntipotentiaalia.
Yhtiöllä on poikkeuksellisen hyvät suhteet muun muassa Facebookin kanssa ja Rush Factoryn markkinointiosasto on
säännöllisesti yhteydessä Facebookin Euroopan pääkonttorin kanssa, pitääkseen Yhtiön Instagram- sekä Facebook
mainonnan optimaalisella tasolla nopeasti muuttuvassa markkinointi- ja liiketoimintaympäristössä. Kaikki
markkinointi toteutetaan Yhtiön pääkonttorista ilman markkinointitoimistoja tai muita välikäsiä. Markkinoinnin
keskittäminen Yhtiön sisälle auttaa myös ymmärtämään ja ennustamaan tulevia trendejä ja kiinnostuksen kohteita,
mikä on suuri etu uusien konseptien kehittämisessä.
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Rush Factoryn ydintiimillä on laaja-alainen ja monimuotoinen kokemus tapahtumatuotannon ja viihteen aloilta, mikä
mahdollistaa ainutlaatuisten tapahtuma- ja elämyskonseptien tuottamisen ja järjestämisen tehokkaimmalla
mahdollisella tavalla. Yhtiöesitteen julkaisupäivänä ydintiimin jäsenet olivat kaikki myös Yhtiön osakkeenomistajia.
Yhtiö työllistää Yhtiöesitteen julkaisupäivänä kymmenen henkilöä, joista yksi on määräaikainen työntekijä ja loput
vakituisia. Lisäksi tapahtumissa käytetään paikallista vuokratyövoimaa ja kausiapua toiminnan kausiluontoisuuden
takia. Työntekijöiden määrän odotetaan lisääntyvän hieman listautumisen johdosta.
Kansainvälisyys on vahvasti läsnä Rush Factoryn liiketoiminnassa ja yli 90 % Yhtiön vertailukelpoisesta liikevaihdosta
tulee ulkomailta. Yhtiön menestyneintä tapahtumaa, Color Obstacle Rushia, on järjestetty vuodesta 2015 lähtien jo
yli 150 kertaa ja tapahtuma on kerännyt yli 400 000 kävijää eri puolella Eurooppaa. Color Obstacle Rush -tapahtuman
seuraaja, Rush Workout on aloittanut vuonna 2018 kiertueensa ja Rush Factoryn uutta elämyskonseptia
valmistaudutaan lanseeraamaan vuonna 2019.
Rush Factoryn asiakaskunta koostuu liikunnasta ja hauskanpidosta nauttivista yksityishenkilöistä. Yhtiön tähän
mennessä järjestetyissä tapahtumissa suurin osa asiakaskunnasta on ollut naisia (85 %) ja iältään noin 18 – 40
vuotiaita. Listautumisen ja kerättävän rahoituksen myötä Rush Factory suunnittelee tapahtumien tuottamista myös
muille asiakassegmenteille, mikä mahdollistaa Yhtiön asiakaskunnan ja tapahtumakohtaisten asiakaskohderyhmien
laajentamisen tulevaisuudessa. Omien tapahtuma- ja elämyskonseptien lisäksi Rush Factory tarkastelee myös
tapauskohtaisesti mahdollisuuksia tuottaa tapahtumia muille, mikäli resurssit tämän mahdollistavat ja tuottaminen
voidaan toteuttaa kannattavasti. Yhtiö kehittää parhaillaan yhteistyössä Rabbit Merchandising Oy:n kanssa uutta
konseptia uudelle kohderyhmälle, joka omalta osaltaan auttaa Yhtiön kasvutavoitteiden saavuttamisessa. Näin Rush
Factory pystyy hyödyntämään liiketoimintamallin skaalautuvuuden täysmääräisesti.
Rush Factoryn vertailuhavainnollistuksessa esitetty vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2017 oli n. 4,1 miljoonaa
euroa, vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) n. 1,4 miljoonaa euroa (noin 34 % liikevaihdosta) ja vertailukelpoinen
tulos 1,2 miljoonaa euroa (noin 30 % liikevaihdosta). Käyttökatteen vahva taso suhteessa liikevaihtoon on
vaikuttanut Color Obtacle Rush -tapahtuman kysynnän kasvu ja vahva kansainvälinen laajentuminen.
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Liiketoiminnan avaintietojen havainnollistus
*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 Gmb H: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 suor ittaa lakisääteistä
tilintarkastusta.

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka
Rush Factoryn tavoitteena on saavuttaa 12 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2020 siten, että kannattavuus säilyy
erinomaisella tasolla (EBITDA 25 ja 35 %:n välillä). Vuoden 2018 aikana Color Obstacle Rush -tapahtuman myyntitulot
tulevat odotetusti laskemaan maltillisesti Yhtiön vähentäessä Color Obstacle Rush -tapahtumien määrää
vapauttaakseen resursseja uuden tapahtumakonseptin Rush Workoutin testaamiseen. COR -tapahtumien määrä
palaa takaisin 2017 vuoden tasolle kaudella 2019 ja tämän lisäksi Rush Workout tulee myös osaksi COR kiertuetta,
jakaen kiertueen kiinteitä kustannuksia, lisäten kiertueen tapahtumien kokonaismäärää ja luo näin pohjaa Yhtiön
uudelle kasvulle.
Rush Factoryn tavoitteena on keskittyä liiketoiminnan kasvattamiseen ja uusien konseptien lanseeraukseen. Yhtiön
kasvustrategian vaatimien investointien ja strategian toteuttamisen vuoksi Yhtiöllä ei ole tavoitteena jakaa osinkoja
lähivuosina. Yhtiö voi kuitenkin jakaa osinkoja, mikäli yhtiökokous päättää osingonmaksusta ja Yhtiön
liiketoimintaolosuhteet sallivat osinkojen jakamisen siten että osingonjako ei vaaranna Yhtiön strategiassa
määriteltyjä kasvutavoitteita.
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Visio – Bisneksenä ilo ja elämykset
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.

Yhtiön johto ja tilintarkastajat
Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä Rush Factoryn hallitukseen kuuluvat Juhani Salo (Hallituksen puheenjohtaja),
Riku Räsänen (Jäsen), Heidi Mannila (Jäsen), Juho Ylimäki (Jäsen) ja Mika Ali-Rantala (Jäsen). Yhtiön
toimitusjohtajana toimii Markus Niemelä. Yhtiön 20.6.2018 perustamissopimuksen valitsemana tilintarkastajana
toimii Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Timo Helle.

Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle
Yhtiön tavoittelema arvioitu ensimmäinen kaupankäyntipäivä Helsingin Pörssin ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla on 9.11.2018.

Listautumisen syyt, tavoitteet ja varojen käyttö
Rush Factory tavoittelee Listautumisannilla ja osakkeiden ottamisella kaupankäynnin kohteeksi First North Finland markkinapaikalle kasvua ja kykyä vastata markkinakysyntään nopeammin, kuin mitä sisäinen rahoitus on tähän
mennessä sallinut. Yhtiö odottaa Osakeannin kokonaistuottojen yltävän enintään 3,0 miljoonaan euroon perustuen
Listautumisannin Osakkeiden enimmäismäärään 750 000 Osaketta ja 4,00 euron Merkintähintaan. Yhtiö odottaa
saavansa Osakeannista noin 2,6 miljoonan euron nettotuotot sen jälkeen, kun tuotoista on vähennetty Yhtiön
maksettavaksi jäävät, kokonaisuudessaan noin 0,4 miljoonan euron arvioidut palkkiot ja kulut.
Rush Factory aikoo käyttää Listautumisannissa saamansa varat uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien
kehittämiseen, uusiin ja muuttuviin markkinatrendeihin nopeasti vastaamiseen, uusien tapahtuma- ja
elämyskonseptien nopeaan ja laaja-alaiseen suuren mittakaavan lanseeraamiseen, jotta Yhtiö kykenee hyötymään
maksimaalisesti elämyskonseptien markkinoille laskemisen jälkeisestä alkuvaiheen innostuksesta ja nopeasti
kasvavasta markkinakysynnästä sekä luodakseen markkinoille pääsyn esteitä potentiaalisille kilpailijoille.
Rush Factoryn liiketoiminta on kasvanut vahvasti, mutta nykyiset resurssit riittävät vain rajatun asiakassegmentin
tavoittamiseen, mikä rajoittaa Yhtiön kasvua. Listautumisen kautta saatavat lisäresurssit antavat Rush Factorylle
kyvyn laajentaa nykyistä markkina- sekä asiakaskohderyhmää mahdollistaen muun muassa kokonaan uusien
tapahtuma- ja elämysmarkkinasegmenttien saavuttamisen. Uusille markkinasegmenteille laajentumisen lisäksi,
Rush Factoryn pääsy pääomamarkkinoille ja sieltä saatava rahoitus antavat Yhtiölle paremmat edellytykset keskittyä
sen ydinliiketoimintaan. Resurssien ja uusille markkinoille laajentumisen lisäksi, Yhtiön listaaminen tarjoaa myös
uskottavuutta, tunnettavuutta ja läpinäkyvyyttä ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita kohtaan.
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Tunnusluvut
Liikevaihto (EUR 1 000)

Käyttökate (EUR 1 000)
4,092

3,969

Käyttökate, % liikevaihdosta
34%

15%

1,407
605
1.1.–31.12.2016
(vertailutieto)

1.1.–31.12.2017
(vertailutieto)

1.1.–31.12.2016
(vertailutieto)

Rush Factory

1.1.–31.12.2017
(vertailutieto)

1.1.-30.6.2018

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

Liikevaihto (EUR 1

000)1

1 877

4 092

3 969

Käyttökate (EUR 1

000)1

330

1 407

605

liikevaihdosta1

18 %

34 %

15 %

Käyttökate, %

Liikevoitto (EUR 1

000)1

285

1 320

514

Liikevoitto, % liikevaihdosta1

15 %

32 %

13 %

Tilikauden tulos (EUR 1 000)1

135

1 228

497

7%

30 %

13 %

Omavaraisuusaste, %

60 %

-

-

Nettovelkaantumisaste, %

-85 %

-

-

Tilikauden tulos, %

liikevaihdosta1

1

Tilikausien 1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 tuloslaskelmien tiedot perustuvat vertailutietohavainnollistukseen, missä nykyinen 26.6.2018 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 to imivan 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.

Laskentakaavat
Käyttökate, % liikevaihdosta =
Liikevoitto, % liikevaihdosta =

Käyttökate
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevaihto

Tilikauden tulos, % liikevaihdosta =
Omavaraisuusaste, % =

*100
*100

Tilikauden tulos
Liikevaihto

*100

Oma pääoma
Taseen loppusumma - Saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, % =

*100

Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset
Oma pääoma
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*100

Riskitekijät
Yhtiön toimintaan liittyy useita riskejä, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön toimintaan, taloudelliseen asemaan tai Yhtiön
osakkeiden arvoon. Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti harkita erityisesti seuraavia riskitekijöitä muiden tässä
Yhtiöesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Seuraava kuvaus riskitekijöistä perustuu tämän Yhtiöesitteen
päivämäärän tietoihin ja arvioihin, eikä se ole siten välttämättä tyhjentävä. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista
riskitekijöistä toteutuu, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan,
liiketoiminnan tulokseen ja Yhtiön osakkeen arvoon, ja sijoittajat voivat menettää sijoitustensa arvon osittain tai
kokonaan. Yhtiö altistuu lisäksi monille muille riskeille, joita ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, mutta
joilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen
ja Listautumisannin Osakkeen arvoon. Alla oleva kuvaus Yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä ei ole tyhjentävä eikä
riskien esitysjärjestys ilmennä niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä.

Makrotaloutta koskevat riskit
Maailmanlaajuiset epävarmuustekijät, kuten Englannin punnan tai Ruotsin kruunun kurssin vaihtelut sekä
Brexitiin mahdollisesti liittyvä sääntelyn eriytyminen, saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan,
tulokseen, taloudelliseen asemaan tai Yhtiön osakkeiden arvoon.
Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiön liikevaihto tuloutuu pääosin euroissa. Englannin tytäryhtiön osalta liikevaihto
tuloutuu Iso-Britannian punnissa ja Suomen tytäryhtiön Ruotsissa harjoittaman liiketoiminnan osalta liikevaihto
tuloutuu Ruotsin kruunuissa. Valuuttojen välinen vaihtokurssien vaihtelu voi kuitenkin nostaa tai laskea Yhtiön
euromääräistä liikevaihtoa verrattuna siihen tilanteeseen, että Yhtiön liikevaihto tuloutuisi ainoastaan euroissa tai
valuuttakurssit olisivat vakaita. Mikäli Yhtiö toteuttaa investointeja tai Yhtiölle aiheutuu kustannuksia muussa
valuutassa kuin euroina, eri valuuttojen väliset valuuttakurssien vaihtelut voivat nostaa tai laskea investoinnin kokoa
ja kustannuksien tasoa, verrattuna siihen tilanteeseen, että investointi olisi tehty euroissa tai valuuttakurssit olisivat
vakaita.
Yhdistyneen Kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista saattaa aiheuttaa liiketoimintaan eri maissa
sovellettavan sääntelyn eriytymistä nykyisestä. Mikäli sääntely eriytyisi huomattavasti, voisi tällä olla vaikutusta
Yhtiön operatiivisen toiminnan järjestämiseen eri maissa siten, että Yhtiön toimintaa tulisi nykyistä enemmän
räätälöidä maakohtaisesti, jolloin synergiaedut vähenisivät. Tällä voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan,
tulokseen, taloudelliseen asemaan tai Yhtiön osakkeiden arvoon.

Yhtiön toimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyviä riskejä
Yhtiön liikevaihto perustuu Yhtiöesitteen päivämääränä pääosin yhteen tapahtuma- ja elämyskonseptiin.
Color Obstacle Rush -tapahtuma muodosti suurimman osan Yhtiön vuoden 2017 vertailukelpoisesta liikevaihdosta
ja kyseinen tapahtuma tulee todennäköisesti niin ikään muodostamaan suurimman osan myös vuoden 2018
liikevaihdosta. Yhtiön tarkoituksena on kehittää, kaupallistaa ja toteuttaa onnistuneesti omia tuottavia sekä
kannattavia uusia tapahtuma- ja elämyskonsepteja sekä lisäksi valittujen kumppaneiden tapahtumia. Uusien
tapahtuma- ja elämyskonseptien avulla Yhtiö voi vähentää sen liikevaihdon riippuvuutta yksittäisestä Color Obstacle
Rush -tapahtumakonseptista. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että Yhtiö tulee onnistumaan tavoitteissaan.
Mikäli Yhtiö ei pysty edellä mainitun mukaisesti laajentamaan liikevaihtoa tuottavaa tapahtuma- ja
elämyskonseptivalikoimaansa ja/tai Color Obstacle Rush -tapahtuman liikevaihto jää tulevaisuudessa odotettua
pienemmäksi, Yhtiö ei pysty välttämättä pitämään liikevaihdon tasoaan ennallaan tai kasvattamaan liikevaihtoaan,
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millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, tuloksentekokykyyn,
taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön osakkeiden arvoon.
Yhtiön uusiin tapahtuma- ja elämyskonsepteihin tähtäävä kehitysprosessi ei välttämättä johda lopulliseen
konseptiin, joka olisi kaupallistettavissa ja saavuttaisi tavoitteiden mukaista liikevaihtoa ja kannattavuustasoa.
Yhtiön tavoitteena on kehittää, tuottaa ja toteuttaa korkealaatuisia ja kilpailijoiden tuotteista erottuvia tapahtumaja elämyskonsepteja. Yhtiön tapahtuma- ja elämyskonseptit pyrkivät yhdistelemään uniikkeja elementtejä, joiden
avulla asiakkaille tarjotaan yllättäviä, jännittäviä ja paikoin epätodellisen oloisia elämyksiä ja kokemuksia. Yhtiön
tapahtuma- ja elämyskonseptien kehitykseen liittyy useita luovia, ainutlaatuisia ja teknisiä toteutustapoja, joita ei
ole laajasti käytössä markkinoilla ja joista ei ole mahdollisesti aiempaa kokemusta.
Tapahtuma- ja elämyskonseptin tuottaminen, kaupallistaminen ja toteuttaminen voivat vaikeutua ja kustannukset
nousta, mikäli Yhtiö ei pysty toteuttamaan tapahtuma- ja elämyskonseptien kehitysprosessia tavoitellun laadun,
aikataulun ja budjetin mukaisesti. Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiön valinnat tapahtuma- ja elämyskonseptien
kehityksessä tulevat johtamaan sellaiseen lopputulokseen, joka olisi onnistuneesti tuotettavissa, kaupallistettavissa
ja toteutettavissa. Ei ole myöskään varmuutta siitä, että samaan aikaan markkinoilla ei kehitettäisi muita tapahtumaja elämyskonsepteja, jotka merkittävästi muuttaisivat asiakkaiden kiinnostusta Yhtiön kehittämiin tapahtuma- ja
elämyskonsepteihin.
Mikäli Yhtiön tapahtuma- ja elämyskonseptien kehitysprosessi epäonnistuu, tällä voi olla merkittävä haitallinen
vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, tuloksentekokykyyn, taloudelliseen asemaan,
tulevaisuuden näkymiin sekä Yhtiön osakkeiden arvoon.
Mikäli Yhtiö onnistuu kehittämään uusia menestyviä tapahtuma- ja elämyskonsepteja sekä tuottamaan ja
toteuttamaan valittujen kumppaneiden tapahtumia, ne saattavat johtaa Yhtiön olemassa olevien tapahtuma- ja
elämyskonseptien kysynnän laskuun, jonka seurauksena Yhtiön liikevaihto kokonaisuutena ei kasva tai kasvaa
vain maltillisesti.
Yhtiön uudet tapahtuma- ja elämyskonseptit voivat vähentää Yhtiön olemassa olevien tapahtuma- ja
elämyskonseptien suosiota. Mikäli Yhtiö ei pysty onnistuneesti kohdentamaan tapahtuma- ja elämyskonseptejaan
eri asiakassegmentteihin, ei onnistu uusasiakashankinnassa, ei kykene pitämään vanhoja asiakkaitaan tai ei kykene
kasvattamaan asiakaskuntaansa riittävästi kokonaisuutena, tällä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan,
liiketoiminnan tulokseen, tuloksentekokykyyn, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön osakkeiden
arvoon.
Yhtiön valitsemat uudet asiakas- ja markkinasegmentit eivät välttämättä pysty ylläpitämään Yhtiön kasvua ja
saavutettua liiketoiminnan kannattavuustasoa.
Markkinoilla vallitsevien markkinatrendien identifiointi ja tulevien markkinatrendien tunnistaminen ei yksin riitä
Rush Factoryn liikevaihdon ja liiketoiminnan kannattavuuden kasvun ylläpitämiseen ja kiihdyttämiseen, mikäli Yhtiön
valitsemat uudet markkinasegmentit ovat kokoluokaltaan riittämättömiä tai valittuun asiakassegmenttiin
kohdistettavan konseptien tuotekehitys ja toteutuksen haastavuus vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön
kannattavuustasoon.
Rush Factory pyrkii aktiivisesti löytämään sellaisia markkina- ja asiakassegmenttejä hyödyntäen muun muassa
markkinatutkimuksia ja sosiaalista mediaa, jotka ovat tarpeeksi suuria Yhtiön liiketoiminnan kasvattamiseksi ja
joiden kysyntään ja vaatimuksiin Yhtiö pystyy vastaamaan kannattavasti liiketoimintatasolla. Mikäli Rush Factory ei
onnistu tunnistamaan Yhtiön kasvun ja kannattavuuden ylläpitämiseksi soveltuvia uusia markkina- ja
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asiakassegmenttejä, tällä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen,
tuloksentekokykyyn, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon.
Yhtiön liiketoiminta on kasvanut nopeasti, vahvasti ja merkittävästi, eikä ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy
hallitsemaan kasvuaan tehokkaasti ja vastaamaan kasvun tuomiin haasteisiin ja vaatimuksiin siten, että Yhtiö
säilyttää liiketoimintamallinsa kautta saavuttamat merkittävät kilpailuedut.
Yhtiön liiketoiminnan kasvu asettaa sen johdolle sekä operatiiviselle henkilöstölle merkittäviä haasteita. Yhtiön
sisäisiä valvontajärjestelmiä sekä tietoteknisiä järjestelmiä on laajennettava liiketoiminnan vahvan kasvun
jatkumisen tukemiseksi. Yhtiön johtoryhmällä ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta suuren ja monimutkaisen
liiketoiminnan johtamisesta, eikä ole varmuutta siitä, että Yhtiön johto pystyy hallitsemaan liiketoiminnan kasvua ja
monimutkaistuvia liiketoimintoja tehokkaasti.
Yhtiön tehokas liiketoiminnan kasvun hallitseminen edellyttää, että Yhtiö kehittää ja parantaa jatkuvasti
liiketoimintaprosessejaan ja järjestelmiään sekä onnistuneesti motivoi ja kehittää nykyisiä työntekijöitä ja rekrytoi
uusia päteviä työntekijöitä. Yhtiön tulisi kyetä ylläpitämään Yhtiön joustavan ja ketterän liiketointamallin
saavuttamat kilpailuedut, kuten saumaton yhteistyö eri Yhtiön toimintayksiköiden välillä tuotekehityksestä
markkinointiin ja kyky kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia tapahtuma- ja elämyskonsepteja
kustannustehokkaasti. Mikäli Yhtiö epäonnistuu liiketoimintansa kasvun tehokkaassa hallinnassa ja
liiketoimintamallin kilpailuetujen säilyttämisessä, tällä voi olla merkittävä haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan,
liiketoiminnan tulokseen, tuloksentekokykyyn, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön osakkeiden
arvoon.
Muutokset Yhtiön toimintaympäristössä voivat vaikuttaa haitallisesti Rush Factoryn liiketoimintaan.
Yhtiö toimii kasvavilla ja monipuolisilla vapaa-ajan markkinoilla. Tarkemmin rajattuna Yhtiö toimii elämystalouden
toimialalla. Pelkän tuotteen tai palvelun sijaan, Yhtiö tarjoaa asiakkailleen unohtumattomia kokemuksia ja elämyksiä.
Vapaa-ajan markkinoilla erilaiset markkina-ajurit ja markkinatrendit, mukaan lukien muuttuvat kuluttajien vapaaajan mieltymykset, kulutustottumukset sekä muutokset tulotasossa, muuttavat jatkuvasti olemassa olevaa
kilpailuasetelmaa. Jos Yhtiö ei kykene onnistuneesti vastaamaan markkinoilla oleviin muutoksiin ja uusiin
markkinatrendeihin, tällä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen,
tuloksentekokykyyn, taloudelliseen asemaan, tulevaisuuden näkymiin sekä Yhtiön osakkeiden arvoon.
Yhtiön toimintaan saattaa liittyä tietoturvariskejä.
Yhtiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sekä
Yhtiön muiden toimintamaiden lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Tietoturvariskien
minimoimiseksi Yhtiöllä on lisäksi oma tietosuojaohjeistus. Yhtiön Tietosuojaohjeistuksen mukaisesti kaikkea Yhtiön
sisäistä tietoa on käsiteltävä luottamuksellisesti. Tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta muun muassa
seuraavin keinoin: pääsyoikeutta tiloihin, jossa tietoja fyysisesti sijaitsee, on rajoitettu, laitteiston ja järjestelmän
fyysinen koskemattomuus ja turvallisuus on pyritty turvaamaan, verkossa sijaitsevassa ilmoittautumispalvelussa
käytetään SSL-suojattua yhteyttä, pääsyä yleisen tietoverkon kautta järjestelmään on rajoitettu palomuureilla ja
muilla teknisillä suojakeinoilla sekä henkilötietoja käsittelevät vain Rush Factoryn erikseen määrittelemät henkilöt
sekä Rush Factoryn toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Yhtiö ja sen tekninen
kehityskumppani tarkastelevat myös säännöllisesti mahdollisia tietoturvariskejä yhtiön lipunmyyntipalvelussa ja
pyrkii varautumaan niihin sekä tarvittaessa reagoimaan välittömästi.
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Yhtiön tapahtumiin ilmoittautuvien asiakkaiden henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan. Yhtiö ei
harjoita sähköpostimarkkinointia eikä kerää yksilöityjä asiakkaiden käyttäytymistietoja verkkosivuilta. Yhtiö käyttää
omia tietoteknisiä järjestelmiä sekä kolmansien osapuolien pilvipohjaisia palveluita. Vaikka Yhtiö kunnioittaa
asiakkaiden yksityisyydensuojaa ja Yhtiön tavoitteena on asiakastietojen vastuullinen kerääminen, käyttäminen ja
säilyttäminen, on mahdollista, että nämä joutuvat tietoturvavuodon kohteeksi mukaan lukien murto tai tietovuoto,
ja tämän seurauksena Yhtiön luottamuksellista tietoa voi päätyä väärille tahoille.
Luottamuksellinen tietoturvavuodolle altis tieto voi käsittää edellä mainittujen henkilötietojen lisäksi muun muassa
kriittistä tietoa Yhtiön liiketoiminnasta ja tuotekehityksestä sekä salassa pidettävää tietoa liittyen Yhtiön asiakkaisiin,
henkilöstöön ja kumppaneihin. Tietovuodolla voi olla haitallisia vaikutuksia ja seuraamuksia Yhtiön toiminnalle, jolla
voi puolestaan olla huomattava negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen,
taloudelliseen asemaan, tulevaisuuden näkymiin sekä Yhtiön osakkeiden arvoon.
Yhtiö ei välttämättä onnistu pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä tai rekrytoimaan uutta ammattitaitoista
henkilöstöä.
Yhtiön kasvu ja menestys on merkittävästi riippuvainen siitä, kuinka hyvin Yhtiö onnistuu motivoimaan ja pitämään
palveluksessaan erityisesti niitä avainhenkilöitä, joilla on merkittävää sekä laaja-alaista kokemusta ja osaamista.
Yhtiön kasvu ja menestys on lisäksi merkittävästi riippuvainen siitä, kuinka hyvin Yhtiö onnistuu rekrytoimaan uutta
ammattitaitoista henkilöstöä jokaisella Yhtiön organisatorisella sekä funktionaalisella tasolla.
Korkealaatuisten tapahtuma- ja elämyskonseptien kehittäminen, tuottaminen ja toteuttaminen, sekä Yhtiön
liiketoimintamallin kehittäminen ja ylläpito vaatii luovaa sisällöntuotantoa, markkinatrendien syvällistä
ymmärtämistä, logistiikan hallintaa ja optimointia, visuaalista kommunikaatiokykyä, eri markkinointikanavien
hallintaa, kykyä käyttää sosiaalisen median potentiaalia Yhtiön viestinnässä ja markkinoinnissa sekä saumatonta
yhteistyötä Yhtiön eri liiketoiminnan funktioiden välillä. Yhtiön liiketoiminnan luovien ja funktionaalisten
vaatimusten takia Rush Factoryn -liiketoiminnalle tärkeitä avainhenkilöitä on vaikeaa löytää ja korvata, jonka vuoksi
avainhenkilön tai avainhenkilöiden menetys tai äkillinen odottamaton poissaolo ja/tai epäonnistuminen uusien
pätevien ja ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoinnissa, kouluttamisessa ja pitämisessä Yhtiön palveluksessa,
voi vaikuttaa oleellisesti Yhtiön liiketoimintaan sekä uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien kehittämiseen, laatuun,
tuotantoon ja kehittämiseen, millä on merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan
tulokseen, tuloksentekokykyyn, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. Yhtiö on
pyrkinyt minimoimaan ylläkuvattua avainhenkilöihin liittyvää riskiä sitouttamalla avainhenkilöitä Yhtiöön
sopimusjärjestelyjen avulla. Yhtiölle on myös laadittu uudet mallipohjat vakituista työsuhdetta, määräaikaista
työsuhdetta ja ns. nollatuntisopimusta varten, tämä vähentää henkilöstöön ja työsopimuksiin liittyviä riskejä.
Yhtiön liiketoiminta voi olla vähäisissä määrin riippuvainen alihankkijoista ja alihankkijoiden toiminnasta.
Yhtiön liiketoimintamalli minimoi Rush Factoryn riippuvaisuutta eri alihankkijoista, mikä vähentää alihankkijoiden
valintaprosessin haasteita ja lisää Yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta sekä joustavuutta. Yhtiön minimoidun
alihankkijajoukon valintaan ja johtamiseen liittyy tarkka laatu-, aikataulu-, lainmukaisuus- ja tulosseuranta. Mikäli
Yhtiö ei onnistu alihankkijajoukon valinnassa, hallinnassa ja johtamisessa, sillä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, tuloksentekokykyyn, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja
Yhtiön osakkeiden arvoon.
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Yhtiö altistuu sen palkkaamien toimeksisaajien toimintaan liittyville operatiivisille riskeille.
Yhtiön operatiivisiin riskeihin kuuluu riski vahingoista, joita Yhtiön toimeksisaajat saattavat aiheuttaa
tietämättömyytensä takia tai tahallisesti rikkomalla Yhtiön antamia tapahtumien rakentamista koskevia ohjeistuksia,
sääntöjä ja määräyksiä tai, jotka aiheutuvat toimeksisaajan mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä. Esimerkkinä
inhimillisestä erehdyksestä voidaan mainita virheet toimeksisaajien rakentamissa tapahtumaesteissä, jolloin syntyy
henkilövahinkoriski. Toimeksisaajan virheellinen menettely voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa Yhtiön maineelle,
mikä puolestaan voi heikentää merkittävästi Yhtiön tapahtumien suosiota ja kykyä kilpailla uusista asiakkaista.
Inhimillisiä virheitä ei ole aina mahdollista estää ja havaita, eivätkä niitä vastaan toteutetut varotoimenpiteet, kuten
esimerkiksi toimeksisaajien kouluttaminen, vastuuvakuutukset ja ulkopuolisen arvioitsijan käyttäminen, välttämättä
ole riittäviä. Täten ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö kykenisi täysin estämään tai havaitsemaan toimeksisaajien
mahdolliset virheet. Edellä mainituilla riskeillä saattaa toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.
Yhtiö altistuu brändi- ja maineenhallintaan liittyville riskeille.
Rush Factoryn liiketoiminnan ja alan markkinoiden luonteen takia Yhtiön tuotteiden brändi- ja maineenhallinta on
merkittävä osa Yhtiön liiketoimintaa. Yhtiön kyky houkutella uusia ja säilyttää vanhoja asiakkaita, hankkia uusia ja
säilyttää vanhoja yhteistyökumppaneita sekä rekrytoida uutta ja ylläpitää vanhaa asiantuntevaa henkilöstöä riippuu
merkittävästi Yhtiön tuotteiden brändi- ja mainekuvasta. Brändi- ja maineriskejä voivat aiheuttaa erilaiset ulkoiset
ja sisäiset tekijät, kuten liiketoiminnan epäonnistumiset, tyytymättömät asiakkaat ja yhteistyökumppanit, virheet
yhteistyökumppaneiden toiminnassa, epäonnistumiset omien ja mahdollisesti valittujen yhteistyökumppaneiden
laadukkaiden tapahtuma- ja elämyskonseptien toteuttamisessa ja tuottamisessa sekä mahdolliset
viranomaisseuraamukset ja oikeudenkäynnit. Lisäksi on huomioitava, että Yhtiöllä ei ole tavanomaista kontrollia
kolmannelle taholle toteutettavan tapahtuman brändi- ja mainekuvasta. Maineriskin toteutumisella voi olla
merkittävä haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, tuloksentekokykyyn, taloudelliseen
asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön osakkeiden arvoon.
Muutokset Yhtiön kilpailuympäristössä voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan.
Yhtiön liiketoimintamallin ansiosta Rush Factoryn liiketoiminta on tehnyt hyvää tulosta ja sillä on merkittävä
kilpailuetu kilpailijoihin nähden. Kilpailuympäristön muuttuminen ja kilpailun kiristyminen voi kuitenkin vaikuttaa
Yhtiön kykyyn houkutella uusia ja ylläpitää vanhoja asiakkaitaan, millä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, tuloksentekokykyyn, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja
Yhtiön osakkeiden arvoon.
Yhtiön altistuu immateriaalioikeuksia koskeville riskeille.
Yhtiön liiketoimintamalli kaikkine yksityiskohtineen on uniikki ja sen suojaaminen loukkauksilta on Yhtiön
intressissä. Yhtiön kilpailijat voivat loukata tai muutoin saada luvatta käyttöönsä Yhtiön
immateriaalioikeuksia, mikäli Yhtiö tulevaisuudessa päättää suojata tällaisia immaterialiaalioikeuksia. Yhtiön
immateriaalioikeuksien
luvaton
käyttö
voi
vahingoittaa
sen
mainetta,
vähentää
kyseessä
olevan immateriaalioikeuden arvoa ja näin ollen myös vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan.
Yhtiöllä ei ole rekisteröityjä immateriaalioikeuksia. Johdon ilmoituksen mukaan Yhtiön tapahtumien nimien
ja logojen elinkaari on siinä määrin lyhyt, ettei esimerkiksi tavaramerkkirekisteröinneillä saavuteta merkittäviä
etuja. Yhtiö selvittää kuitenkin parhaillaan keksintöjen ja kehittämänsä kaluston patentointi- ja
suojausmahdollisuuksia. Tämän lisäksi Yhtiö tutkii aina tapauskohtaisesti tarpeita suojata erillisiä tuotteita tai
tapahtumissa käytettävää kalustoa.
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Vaikka Yhtiö ei ole aiemmin joutunut oikeudellisten vaatimusten tai kanteiden kohteeksi, ei ole varmuutta siitä, että
Yhtiötä vastaan ei nostettaisi kanteita immateriaalioikeuksien väitetyn rikkomisen tai luvattoman käytön perusteella.
Mikäli jokin kolmas osapuoli esittäisi Yhtiön omistamiin immateriaalioikeuksiin kohdistuvia vaatimuksia, tämä voisi
aiheuttaa merkittäviä oikeudenkäyntikuluja, kustannuksia ja maksuja, joilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, tuloksentekokykyyn, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja
Yhtiön osakkeiden arvoon. Yhtiölle voi myös aiheutua merkittäviä oikeudenkäyntikuluja, kustannuksia ja maksuja
mikäli jokin kolmas osapuoli esittäisi Yhtiön loukanneen jonkun kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.
IT-ohjelmisto-ongelmilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, maineeseen, tulokseen ja
taloudelliseen asemaan.
Yhtiön liiketoiminta on riippuvainen tehokkaasta IT-ohjelmistosta ja Yhtiön kyvystä suojautua tietoliikenteeseen ja
IT-ohjelmistoon kohdistuvilta vahingoilta ja järjestelmäkatkoksilta. Tällaiset vahingot ja katkokset voivat johtua
muun muassa palvelunestohyökkäyksistä, haittaohjelmista, inhimillisestä virheestä, luonnonkatastrofeista,
tietoliikennevioista, ilkivallasta tai tietokoneviruksista. Vaikeudet IT-ohjelmistojen ylläpidossa ja päivittämisessä
voivat vahingoittaa Yhtiön mainetta sen asiakkaiden keskuudessa, lisätä kustannuksia ja heikentää kannattavuutta.
Ongelmat IT-ohjelmistossa voivat johtaa luottamuksellisen tiedon (esimerkiksi henkilötiedot) vuotamiseen. Minkä
tahansa edellä kuvatun riskin toteutuminen voi johtaa Yhtiön tietoturvajärjestelyjä koskevan luottamuksen
menettämiseen ja aiheuttaa oikeudenkäyntejä ja kielteistä julkisuutta, joilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Yhtiön vakuutussopimukset antavat rajallista turvaa eivätkä välttämättä kata kaikkia riskejä.
Yhtiö ylläpitää vakuutusturvaa, johon sisältyy erilaisia vapaaehtoisia ja pakollisia vakuutuksia. Yhtiön vakuutukset
kattavat muun muassa omaisuusvahingot, ryhmätapaturmavahingot, tapahtumiin liittyvät vastuuvahingot ja
kuljetusvahingot. Yhtiön vakuutusturvasta huolimatta, vahingot joista aiheutuu vakuutussopimusten mukaisten
enimmäiskorvausten ylittäviä vahinkoja tai joihin sovelletaan olennaisia omavastuita voivat vaikuttaa olennaisen
haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Lisäksi Yhtiön omaisuus
saattaa altistua riskeille, joita ei ole vakuutuksin suojattu tai edes mahdollista suojata.
Yhtiölle kielteinen päätös missä tahansa oikeudenkäynnissä tai viranomaismenettelyssä voi vaikuttaa
epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan.
Yhtiö ja sen tytäryhtiöt voivat joutua osapuoleksi oikeudenkäynneissä, jotka voivat liittyä lähinnä asiakkaiden,
mutta mahdollisesti myös alihankkijoiden, toimeksisaajien tai työntekijöiden esittämiin vaatimuksiin.
Oikeudenkäyntien lopputulosta on vaikea ennakoida. Mikä tahansa Yhtiölle kielteinen päätös
oikeudenkäynnissä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai
taloudelliseen asemaan.

First North -listautumiseen, Listautumisantiin ja Listautumisannin Osakkeisiin liittyvät riskit
Ei ole varmuutta siitä, että listautuminen toteutuu suunnitelman mukaisesti.
Listautumisannin tarkoituksena on luoda edellytykset Yhtiön kasvuun. Vaikka Yhtiö katsoo täyttävänsä kaikki First
North Finland -listautumisen edellytykset, ei voi olla varmuutta siitä, että listautuminen First North Finland markkinapaikkaan ei viivästyisi First Northin asettamien vaatimusten tai jonkun muun syyn vuoksi. On myös
mahdollista, että Listautumisanti toteutuu vain osittain tai peruutetaan kokonaan, mikäli Listautumisannin
Osakkeiden kysyntä ei ole riittävää tai kaikki Listautumisannin Osakkeet eivät tule merkityiksi. Mikäli listautuminen
päätetään toteuttaa, mutta Listautumisannin Osakkeita ei merkitä täysimääräisesti, tämä saattaa vaikuttaa Yhtiön
kykyyn toteuttaa strategiaansa onnistuneesti, mikä saattaa vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan
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tulokseen, tuloksentekokykyyn, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön osakkeiden arvoon.
Toisaalta on olemassa riski siitä, että mikäli Yhtiö ei täytä First North Finland -markkinapaikan edellytyksiä
listautumiselle tai jonkun muun syyn vuoksi listautuminen jäisi toteutumatta, Listautumisantia ei myöskään
toteuteta.
Yhtiö voi epäonnistua First North -yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa tai First North -yhtiöön
sovellettavan lainsäädännön noudattamisessa.
Yhtiö on luonut Listautumisannin valmisteluvaiheessa tarpeellisia toimenpiteitä ja prosesseja, jotka mahdollistavat
hallinnollisten ja taloudellisten tehtävien sekä riskien hallinnan ja sisäisen tarkastuksen suorittamisen ja täten
mahdollistavat Yhtiön toimimisen itsenäisenä First Northiin listattuna yhtiönä. On kuitenkin mahdollista, että Yhtiö
epäonnistuu First North -yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa ja järjestämisessä sekä näiden
toimintojen ylläpitämisessä kokonaan tai osittain, tai että näiden toteuttamiseen ja järjestämiseen liittyy
lisäkustannuksia, joita ei ole kyetty ottamaan huomioon Yhtiön budjetissa esitteen päivämääränä. Mikäli Yhtiön
julkaisemat tiedot osoittautuvat virheellisiksi, harhaanjohtaviksi tai muutoin sovellettavien lakien, sääntöjen ja
määräysten vastaisiksi, Yhtiö voi menettää sijoittajiensa luottamuksen ja Yhtiölle saatetaan määrätä seuraamuksia.
Edellä mainittujen riskien toteutumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan,
liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.
Yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus ei ole varmuudella tehokasta ja likvidi markkina ei välttämättä kehity.
First North -markkinapaikan yhtiöiden osakkeilla on keskimäärin alhaisempi likviditeetti ja korkeampi riskiprofiili kuin
Helsingin Pörssin päämarkkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevilla yhtiöillä. Yhtiön osakkeiden alhainen
likviditeetti voi vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön osakkeen arvoon. Likviditeetti vaikuttaa myös sijoittajien
mahdollisuuksiin myydä tai ostaa Yhtiön osakkeita. Lisäksi Yhtiön osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena
säännellyllä markkinapaikalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä Listautumisannin merkintäaikana eikä
Listautumisannissa merkittyjä Listautumisannin Osakkeita voi myydä ennen merkintäajan päättymistä ja
Listautumisannin Osakkeiden kirjaamista arvo-osuustileille. Yhtiön osakkeiden hintatason kehittymiseen ja
asettumiseen vaikuttavat eri tekijät, mukaan lukien markkinoiden yleinen kehitys, Yhtiön kyky saavuttaa
liiketoimintatavoitteensa sekä tiedot Yhtiön toteutuneesta taloudellisesta kehityksestä ja kasvupotentiaalista.
Yhtiön osakkeisiin voi liittyä myös merkittäviä hinta ja kaupankäyntimäärän vaihteluita, jotka eivät ole aina suhteessa
Yhtiön tuloksentekokykyyn sekä kasvu- ja tulevaisuusnäkymiin ja nämä kurssivaihtelut voivat vaikuttaa Yhtiön
osakekurssiin positiivisesti tai negatiivisesti riippumatta Yhtiön todellisesta tilasta eikä Yhtiö ei pysty ennakoimaan
tai arvioimaan mainittua hintavaihtelua.
Yhtiö ei välttämättä maksa osinkoa tulevaisuudessa.
Yhtiö on vahvasta liiketoiminnan tuloksesta ja liiketoiminnan tuloksentekokyvystä huolimatta kasvuvaiheen yhtiö,
joka tähtää liiketoimintansa laajentamiseen sekä nopeaan kasvuun investointien kautta, eikä ole varmuutta siitä,
että Yhtiö maksaa tulevaisuudessa osinkoa Yhtiön osakkeille. Myöskään mahdollisesti maksettavan osingon määrää
ei voida ennustaa. Suomessa vallitsevan käytännön mukaan yhtiön osakkeenomistajille maksetaan osinkoa kerran
vuodessa osakeyhtiölain asettamat rajoitukset huomioiden. Osakkeenomistajille maksettavan osingon määrään
riippuu useista eri tekijöistä, kuten Yhtiön liiketoiminnan tuloksesta, tuloksentekokyvystä, kassavirrasta,
taloudellisesta asemasta ja investointitarpeista.
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Mahdolliset tulevat osakeannit saattavat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön osakkeiden hintaan, laimentaa nykyisten
osakkeenomistajien omistusosuuksia ja äänimääriä.
Yhtiö voi tulevaisuudessa laskea liikkeeseen uusia osakkeita eri syistä, mukaan lukien yritysostojen rahoittaminen ja
henkilöstön kannustaminen sekä palkitseminen. Osakkeiden liikkeeseenlaskut voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön
osakkeiden markkinahintaan ja laimentaa nykyisten osakkeenomistajien ääni- ja omistusosuuksia Yhtiöstä, mikäli
osakkeenomistaja päättää olla merkitsemättä uusia liikkeeseen laskettavia osakkeita.
Osakeomistus on keskittynyttä ja suurimmilla osakkeenomistajilla on huomattava vaikutusvalta.
Yhtiön suurin osakkeenomistaja, Niemelän Markka ja Ropo Oy, omistaa Listautumisannin toteuttamisen jälkeenkin
noin 61,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ja edellyttäen, että kaikki Listautumisannin Osakkeet
merkitään. Näin ollen Niemelän Markka ja Ropo Oy:llä on edelleen huomattava päätösvalta Yhtiössä
osakkeenomistajien päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa muun muassa hallituksen kokoonpanoon, tilinpäätöksen
hyväksymiseen ja osingonjakoon liittyen. Niemelän Markka ja Ropo Oy:llä saattaa olla myös mahdollisuus estää
päätöksiä, jotka edellyttävät määräenemmistöä yhtiökokouksessa. Näitä ovat esimerkiksi päätökset, jotka koskevat
yhtiöjärjestyksen muuttamista tai tiettyjä yritysjärjestelyjä, kuten sulautumisia tai jakautumisia. Listautumisannissa
merkintäsitoumuksen antaneella Kasvattajarahasto Ky:llä on Yhtiön pääomistajan kanssa tekemänsä
osakassopimuksen perusteella oikeus valita Yhtiön hallitukseen yksi jäsen. Ei voi olla varmuutta siitä, että suurimman
osakkeenomistajan toimenpiteet, tavoitteet ja intressit vastaavat kaikissa tilanteissa muiden osakkeenomistajien
tavoitteita ja intressejä. Yhtiön omistuksen keskittyneisyys voi vaikuttaa haitallisesti osakkeiden arvoon ja
likviditeettiin.
Hallituksen ja toimivan johdon riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista.
Yhtiön toimitusjohtaja omistaa yhtiön, joka on Rush Factoryn merkittävä osakkeenomistaja. Toimitusjohtaja ei siten
ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön hallituksen jäsenistä Juhani Salo ei ole riippumaton
Yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista.
Merkintää ei voi peruuttaa Listautumisannin ehdoissa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta enää sen jälkeen,
kun merkintä on tehty.
Merkintä on sitova, eikä merkintää voi muuttaa. Merkintää ei voi myöskään peruuttaa Listautumisannin ehdoissa
mainittua poikkeusta lukuun ottamatta enää sen jälkeen, kun merkintä on tehty. Näin ollen sijoittajat joutuvat
tekemään sijoituspäätöksensä siinä vaiheessa, kun Listautumisannin lopullinen tulos ei ole vielä tiedossa.

Rahoitusriskejä ja taloudellisia riskejä
Yhtiö ei välttämättä saa oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin, tai lainkaan,
rahoitusmarkkinoiden ja talouden yleisien muutoksien takia.
Muutokset Yhtiön makrotaloudellisessa ympäristössä voivat vaikuttaa Yhtiön kykyyn hankkia lisää vieraan tai oman
pääoman ehtoista rahoitusta Yhtiön mahdollisten rahoitustarpeiden muun muassa kasvuun tähtäävien investointien
ja liiketoimintansa kehittämisen kattamiseksi. Mikäli Yhtiö ei onnistu saamaan oman tai vieraan pääoman ehtoista
rahoitusta kilpailukyisin ehdoin, tai lainkaan, tällä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan
tulokseen, tuloksentekokykyyn, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön osakkeiden arvoon.
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Yhtiö altistuu vähäisissä määrin tavanomaisille luotto- ja vastapuoliriskeille myyntisaatavien kautta.
Pääsääntöisesti Yhtiö perii asiakkailtaan tapahtuman osallistumismaksun etukäteen ja tällöin se ei altistu
luottotappioriskeille. Tietyissä tilanteissa Yhtiö ei kuitenkaan peri myyntisaataviaan etukäteen, jolloin Yhtiö altistuu
tavanomaisille luottoriskeille. Yhtiöllä on myös useita yhteistyökumppaneita. On mahdollista, että
yhteistyökumppaneille tehdään suorituksia ennen kuin näiltä saadaan vastiketta. Tällöin Yhtiö altistuu
tavanomaisille vastapuoliriskeille. Luotto- ja vastapuoliriskeillä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön
liiketoiminnan tulokseen, tuloksentekokykyyn, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön osakkeiden
arvoon.
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Listautumisannin ehdot
Osakeantivaltuutus ja hallituksen osakeantipäätös
Yhtiön osakkeenomistajat ovat valtuuttaneet 11.10.2018 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä Yhtiön
hallituksen päättämään enintään 771 250 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden liikkeeseenlaskun kaikista ehdoista ja merkintöjen hyväksymisestä.
Valtuutus on voimassa 12 kuukauden ajaksi yhtiökokouksesta lukien, ellei Yhtiön yhtiökokous peruuta valtuutusta
tätä ennen. Yhtiön hallitus on päättänyt 18.10.2018 enintään 750 000 Yhtiön uuden osakkeen (”Listautumisannin
Osakkeet”) tarjoamisesta yleisön ja institutionaalisten sijoittajien merkittäviksi suunnatussa osakeannissa Suomessa
(”Listautumisanti”). Listautumisanti koostuu yleisölle tarjottavista Listautumisannin Osakkeista (”Yleisöanti”) ja
institutionaalisille sijoittajille tarjottavista Listautumisannin Osakkeista (”Instituutioanti”).

Luovutusrajoitukset (Lock-up)
Rabbit Merchandising Oy ja Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat Kasvattajarahasto Ky:tä lukuunottamatta 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.
Nykyisten osakkeenomistajien yhteenlaskettu osuus Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on 100
prosenttia ennen Listautumisantia ja noin 78,8 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että
kaikki Listautumisannin Osakkeet merkitään ja Kasvattajarahasto Ky:n sekä Rabbit Merchandising
Oy:n merkintäsitoumukset käytetään kokonaisuudessaan.

Listautumisannin yleiset ehdot
1. Listautumisannin Osakkeet
Yhtiö tarjoaa Listautumisannissa merkittäväksi enintään 750 000 Yhtiön uutta osaketta. Listautumisannin
Osakkeiden lopullinen määrä määritetään sijoittajien tekemien merkintöjen perusteella (”Listautumisannin
Osakkeet”). Jos kaikki Listautumisannin Osakkeet merkitään ja merkinnät hyväksytään, Listautumisannin Osakkeet
edustavat noin 38,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen
Listautumisantia mukaan lukien Yhtiöesitteen päivämääränä Kaupparekisterissä vireillä oleva 25 000 osakkeen
korotus ja noin 27,6 prosenttia Listautumisannin jälkeen.
2. Suunnattu anti
Listautumisannin Osakkeet tarjotaan sijoittajille osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatussa annissa.
Listautumisannin Osakkeiden merkintään oikeutetut tahot on määritelty jäljempänä kohdassa 21. Perusteet
osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen ja Yhtiön Nasdaq First
North Finlandiin suunnitteleman listautumisen edellyttämä osakaspohjan laajentaminen. Täten Yhtiön hallitus
katsoo, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain (624/2006
muutoksineen) 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.
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3. Merkintähinta
Listautumisannin Osakkeita tarjotaan merkittäväksi 4,00 euron osakekohtaiseen hintaan Yleisöannissa ja
Instituutioannissa (”Merkintähinta”). Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Merkintähintaa määritellessään Yhtiön hallitus on ottanut huomioon ja perustanut osakkeen
hinnoittelun Yhtiön nykyiseen tuloksentekokykyyn ja tulevaisuuden odotuksille.
4. Merkintäpaikka
Listautumisannin Osakkeiden merkintäpaikka (”Merkintäpaikka”) Yleisöannissa on Nordnet Bank Ab Suomen
sivuliikkeen internetpalvelu osoitteesta www.nordnet.fi/rush. Verkkopalvelussa on mahdollisuus tehdä merkintöjä
Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, SPankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi tehdä
merkinnän myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia
asiakkaita, eivät voi tehdä merkintää Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee tehdä merkintä Nordnetin
toimipisteessä. Erikseen sovittaessa Yleisöannin sijoittaja voi tehdä merkintä myös Nordnet Bank Ab Suomen
sivuliikkeen asiakaspalvelussa toimipisteessä osoitteessa, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 9.30 – 16.30.
Merkintäpaikoina Instituutioannissa ovat Yhtiön pääkonttori osoitteessa Valtakatu 7, 26100 Rauma sekä Nordnet
Bank Ab Suomen sivuliike osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki. Tarvittaessa lisätietoja saa Nordnetistä
puhelimitse numerosta 09 6817 8444.
5. Merkinnän määrä
Vähimmäismerkintä Yleisöannissa on 150 Listautumisannin Osaketta ja enimmäismerkintä 24 999 Listautumisannin
Osaketta. Yleisöannin enimmäismäärä on alustavasti 450 000 Listautumisannin Osaketta. Saman sijoittajan yhtä
useammat merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi. Mikäli yksityishenkilön tai yhteisön yhdistetty
merkintämäärä Yleisöannissa on yli Yleisöannissa asetetun Listautumisannin Osakkeiden enimmäismerkintämäärän,
yhdistetty merkintä lasketaan Instituutionannin merkinnäksi.
Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, jotka merkitsevät vähintään 25 000 Listautumisannin Osaketta.
Instituutioannin enimmäismäärä on alustavasti 300 000 osaketta.
6. Merkintähinnan maksu
Merkintähinta Yleisöannissa Suomessa maksetaan merkittäessä Merkintäpaikan ilmoittamalle pankkitilille.
Merkintähinta Instituutioannissa Suomessa maksetaan Merkintäpaikan ohjeiden mukaan Merkintäpaikan
ilmoittamalle pankkitilille arviolta 6.11.2018.
Instituutioannissa Listautumisannin Osakkeiden Merkintähinta voidaan maksaa osittain tai kokonaan kuittaamalla
sijoittajan Yhtiölle antamaa velkakirjalainaa, kuitenkin enintään kuittaukseen käytettävän lainan pääoman määrään
asti. Pääomalle kertyneitä maksamattomia korkoja ei voida käyttää kuittaukseen. Merkinnän yhteydessä sijoittajan
on allekirjoitettava merkintälomake, joka sisältää merkinnän maksuun käytettävää velkakirjalainaa koskevan
kuittaussitoumuksen. Mikäli sijoittaja maksaa merkintähinnan kuittaamalla, kuittaus katsotaan tapahtuneeksi, kun
Yhtiö päättää Listautumisannin Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Lisätietoja Yhtiölle annetusta velkakirjalainasta
on esitetty Yhtiöesitteen kohdassa ”Merkintäsitoumukset”.
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Merkintäpaikalla on oikeus tarvittaessa vaatia merkinnän saadessaan tai ennen merkinnän hyväksymistä sijoittajalta
selvitystä tämän kyvystä maksaa merkintää vastaavat osakkeet tai vaatia merkintää vastaava määrä suoritettavaksi
etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna merkittyjen osakkeiden määrällä.
7. Merkintäaika
Listautumisannin Osakkeiden merkintäaika ("Merkintäaika") alkaa 22.10.2018 klo 9:30, ja se päättyy 2.11.2018 klo
16:30, ellei Yhtiö päätä lyhentää tai jatkaa Merkintäaikaa sen kuluessa. Yhtiö voi harkintansa mukaan keskeyttää
Merkintäajan tai lyhentää ja pidentää sitä. Merkintäaika voi päättyä aikaisintaan 26.10.2018 klo 16:30, eikä sitä
jatketa pidemmälle kuin 9.11.2018 klo 16:30. Merkintäajan mahdolliset muutokset ilmoitetaan yhtiötiedotteella.
Yhtiö ei voi keskeyttää Merkintäaikaa klo 9:30 ja 16:30 välisenä aikana tai muuttaa Merkintäaikaa Merkintäajan
päättymisen jälkeen. Mikäli Merkintäaikaa muutetaan, allokointipäivää ja Listautumisannin Osakkeiden
toimituspäivää muutetaan vastaavasti.
8. Yhtiön ennen Listautumisantia vastaanottamat merkintäsitoumukset
Kasvattajarahasto Ky on antanut Yhtiölle merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti Kasvattajarahasto Ky sitoutuu
merkitsemään 175 000 Listautumisannin Osaketta. Osakkeet vastaavat noin 23,3 prosenttia kaikista
Listautumisannin Osakkeista sekä noin 6,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen
olettaen, että Listautumisannin Osakkeet merkitään kokonaisuudessaan.
Rabbit Merchandising Oy on antanut Yhtiölle merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti Rabbit Merchandising Oy
sitoutuu merkitsemään 37 500 Listautumisannin Osaketta. Osakkeet vastaavat noin 5,0 prosenttia kaikista
Listautumisannin Osakkeista sekä noin 1,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen
olettaen, että Listautumisannin Osakkeet merkitään kokonaisuudessaan.
9. Listautumisannin Osakkeiden allokaatio
Listautumisannin Osakkeista tarjotaan alustavasti 450 000 osaketta Yleisöannissa ja alustavasti 300 000 osaketta
Instituutioannissa. Yhtiö päättää kuitenkin oman harkintansa mukaan Listautumisannin Osakkeiden allokaatiosta
Yleisöannin ja Instituutioannin sijoittajien kesken. Jos Listautumisanti on ylimerkitty, sijoittajille ei välttämättä
allokoida kaikkia heidän merkitsemiään Listautumisannin Osakkeita tai yhtään Listautumisannin Osaketta.
Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään sijoittajien antamat merkinnät kokonaan 150
osakkeeseen saakka.
Kasvattajarahasto Ky on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Listautumisannin
Osakkeita 700 000 euron edestä. Rabbit Merchandising Oy on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen
merkintäsitoumuksen merkitä Listautumisannin Osakkeita 150 000 euron edestä. Kasvattajarahasto Ky ja Rabbit
Merchandising Oy asetetaan etusijalle Instituutioannissa allokoitaessa Yhtiön liikkeeseen laskemia Listautumisannin
Osakkeita. Kasvattajarahasto Ky:n merkintäsitoumus vastaa noin 23,3 prosenttia kaikista Listautumisannin
Osakkeista sekä noin 6,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että
Listautumisannin Osakkeet merkitään kokonaisuudessaan. Rabbit Merchandising Oy:n merkintäsitoumus vastaa
noin 5,0 prosenttia kaikista Listautumisannin Osakkeista sekä noin 1,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisannin Osakkeet merkitään kokonaisuudessaan.
Kasvattajarahasto Ky:n ja Rabbit Merchandising Oy:n merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä noin 28,3 prosenttia
kaikista Listautumisannin Osakkeista sekä noin 7,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin
jälkeen olettaen, että Listautumisannin Osakkeet merkitään kokonaisuudessaan.
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Siltä osin kuin sijoittajalle allokoidaan Listautumisannin Osakkeita vähemmän kuin sijoittajan merkitsemä määrä,
liikaa maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä, kun hallitus on
päättänyt Listautumisannin Osakkeiden allokaatiosta. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Tietoa allokaatiosta ei ilmoiteta sijoittajille erikseen, vaan sijoittaja saa tiedon merkintävahvistuksen ja mahdollisen
merkintähinnan palautuksen yhteydessä. Nordnetin omat asiakkaat näkevät merkintänsä ja heille allokoidut
Listautumisannin Osakkeet Nordnet Bankin verkkopalvelun tapahtumasivulla.
10. Listautumisannin tuloksen julkistaminen
Yhtiö julkistaa Listautumisannin tuloksen arviolta 6.11.2018 yhtiötiedotteella, jos Merkintäaikaa ei muuteta.
11. Listautumisannin Osakkeiden rekisteröinti ja kirjaaminen arvo-osuustileille
Yhtiö hakee Listautumisannin Osakkeiden rekisteröintiä Kaupparekisteriin viivyttelemättä osakkeiden allokaation ja
merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiön arvion mukaan Listautumisannin
Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 7.11.2018.
Merkinnän tekijällä on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen
on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkinnän yhteydessä. Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiön arvion
mukaan hyväksytyn merkinnän tehneiden sijoittajien Listautumisannin Osakkeet toimitetaan heidän arvoosuustileilleen 8.11.2018.
12. Osakkeenomistajien oikeudet
Listautumisannin Osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajille kuuluvat oikeudet Kaupparekisteriin
merkitsemisestä ja sijoittajan arvo-osuustilille kirjaamisesta lähtien. Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhteen (1)
ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa. Kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun
varojenjakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä.
13. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla
Ennen Listautumisannin toteuttamista Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä
markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille
Yhtiön osakkeiden ottamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle Nasdaq First
North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin First North Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta
9.11.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on RUSH, ja ISIN-tunnus FI4000348909. Yhtiön Nasdaq First North
Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Aalto Capital Partners Oy.
Sijoittajan harkitessa Yhtiön osakkeiden myymistä tai välittäjän vastaanottaessa sijoittajalta toimeksiannon myydä
Yhtiön osakkeita tulee varmistua siitä, että sijoittajalle on allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Yhtiön
osakkeita.
14. Esitteen täydentäminen ja merkintöjen perumisoikeus
Listautumisannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi perua muutoin kuin tilanteissa, joihin soveltuu
Suomen arvopaperimarkkinalakiin (”Arvopaperimarkkinalaki”, 14.12.2012/746 muutoksineen) perustuva
perumisoikeus.
Arvopaperimarkkinalain mukaan Yhtiöllä on Yhtiöesitteen täydennysvelvollisuus tarjouksen voimassaoloajan sen
päättymiseen saakka sellaisten Yhtiöesitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tietojen tai olennaisten
uusien tietojen osalta, jotka tulevat ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja joilla saattaa olla
olennaista merkitystä sijoittajalle. Täydennys julkaistaan samalla tavalla kuin Yhtiöesite.
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Mikäli Yhtiöesitteen täydennys julkaistaan, Listautumisannin Osakkeita tätä ennen merkinneillä Sijoittajilla on oikeus
perua merkintänsä. Perumisoikeutta on käytettävä perumisaikana, joka ei saa olla lyhyempi kuin kaksi suomalaista
pankkipäivää Yhtiöesitteen täydennyksen julkaisemisesta. Sijoittajan merkinnän perumisen katsotaan koskevan
kyseisen sijoittajan kaikkia merkintöjä. Perumisoikeuden edellytyksenä on, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto
tuli esiin tai havaittiin ennen Listautumisannin Osakkeiden toimittamista. Peruutukset on tehtävä samassa
Merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä. Nordnetin kautta merkinnän tehneiden tulee lähettää kirjallinen
peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla
peruutuspyyntö toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin internet-palvelun
kautta annetun merkinnän voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin internet-palvelun kautta
hyväksymällä erillisen merkinnän peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia.
Perumisoikeudesta annetaan tietoja myös julkaistavassa Yhtiöesitteen täydennyksessä. Mikäli sijoittaja on perunut
merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot
hän on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Nordnetin omille asiakkaille palautus tehdään Nordnetin käteistilille.
Maksu palautetaan arviolta viiden (5) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville
varoille ei makseta korkoa. Yhtiö ilmoittaa perumisohjeet yhtiötiedotteella Yhtiöesitteen täydennyksen
julkaisemisen yhteydessä.
15. Yhtiön oikeus perua Listautumisanti
Yhtiö voi oman harkintansa mukaan mistä tahansa syystä perua Listautumisannin. Listautumisantia ei toteuteta, jos
merkintöjen määrä Listautumisannissa jää alle 1 500 000 euroa. Jos Listautumisanti perutaan, sijoittajien tekemät
merkinnät mitätöidään automaattisesti. Tässä tapauksessa sijoittajien mahdollisesti jo maksamat merkintämaksut
palautetaan sijoittajien merkinnän yhteydessä ilmoittamille pankkitileille. Nordnetin omille asiakkaille palautus
tehdään Nordnetin käteistilille. Maksut palautetaan arviolta viiden (5) paikallisen pankkipäivän kuluessa
Listautumisannin perumisesta. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Listautumisannin perumisesta ilmoitetaan
yhtiötiedotteella.
Yhtiö aikoo tehdä hakemuksen Listautumisannin Osakkeiden listaamisesta First North Finland -markkinapaikalle. Jos
Nasdaq First North Finland ei hyväksy Yhtiön hakemusta Listautumisannin Osakkeiden listaamisesta, Yhtiö peruu
Listautumisannin.
16. Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut
Listautumisannin Osakkeiden merkinnästä ei odoteta perittävän varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat voivat periä
hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.
17. Listautumisannin Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa
Tiettyjen maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Listautumisannin
Osakkeiden tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.
Listautumisannin Osakkeita ei tarjota sijoittajille, joiden osallistuminen Listautumisantiin edellyttäisi erillistä esitettä
tai muita kuin Suomen lain mukaisia toimenpiteitä. Yhtiöesite on laadittu ainoastaan suomeksi.
Lisätietoja Listautumisannin Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on esitetty Yhtiöesitteen
kohdassa ”Tärkeää tietoa”.
18. Ehtojen tai säännösten vastainen merkintä
Yhtiön hallitus tai Nordnet voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä sijoittajan Listautumisannissa tekemästä
merkinnästä esimerkiksi silloin,
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a) jos Yhtiön hallitus tai Nordnet katsoo merkinnän olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen; tai
b) jos on perusteltua uskoa, että Yhtiöltä vaadittaisiin muitakin toimenpiteitä kuin Yhtiöesitteen julkaiseminen, jotta
Listautumisannin Osakkeiden luovuttaminen sijoittajalle olisi sallittua.
Holhoustoimilain (442/1999) mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta ilman
maistraatin lupaa.
19. Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.
20. Sovellettava laki
Listautumisantiin ja Listautumisannin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisantia mahdollisesti koskevat
riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
21. Merkintään oikeutetut Listautumisannissa
Listautumisannissa Suomessa tarjotaan koko Listautumisannin osakemäärää yksityishenkilöille ja yhteisöille, joiden
pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja, jotka suorittavat merkintänsä Suomessa. Merkitsevältä yhtiöiltä
edellytetään voimassaolevaa LEI-koodia. Merkintäpaikka voi hylätä merkinnän kokonaan tai osittain, jos se ei ole
näiden ehtojen mukainen tai se on puutteellinen.
Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt merkinnät
on tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa toimesta ja ne voivat edellyttää Suomen paikallisen
holhousviranomaisen hyväksyntää. Edunvalvoja ei voi ostaa osakkeita ilman paikallisen holhousviranomaisen
hyväksyntää, koska osakkeet eivät merkintää tehtäessä ole pörssinoteerattuja osakkeita.
Yhtiöllä ja Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen
mukaisesti. Merkinnän vastaanottaminen merkintäpaikkana edellyttää myös Nordnetin merkintäpalvelun ehtojen
hyväksymistä merkitsijöiltä, jotka tekevät merkintänsä Nordnetin kautta eivätkä ole Nordnetin asiakkaita
merkintähetkellä.
Merkintäpaikalla on oikeus vaatia sijoittajaa osoittamaan tai vahvistamaan oikeutensa osallistua Listautumisantiin
Suomessa.
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Ohjeita sijoittajille
Osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään
Rush Factoryn osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Listautumisannin Osakkeet rekisteröidään ja lasketaan
liikkeeseen Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ja ne toimitetaan Listautumisantiin
osallistuville sijoittajille arvo-osuusjärjestelmän kautta. Listautumisantiin osallistuvalla sijoittajalla on oltava
suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä arvo-osuustili. Arvo-osuustilin numero on ilmoitettava
merkinnän yhteydessä ja arvo-osuustili on oltava sijoittajan omissa nimissä.

Yhteisöjen merkintä
Listautumisantiin osallistuvien yhteisöjen on esitettävä vaadittavat asiakirjat, jotka osoittavat, että merkinnän
tehneellä yhteisöllä ja sen puolesta toimineilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus merkitä Listautumisannin Osakkeita
ja toimia kyseisen yhteisön puolesta. Mikäli yhteisö on ottanut käyttöön osakeyhtiölain (624/2006) tarkoittaman
yleistoimialan tai yhteisön toimialaan kuuluu arvopapereiden kauppa, vaadittavaksi asiakirjaksi riittää enintään
kolme (3) kuukautta vanha kaupparekisteriote. Mikäli arvopaperikauppa ei kuulu yhteisön toimialaan eikä yhteisö
ole ottanut edellä tarkoitettua yleistoimialaa, merkinnän tekijän on toimitettava enintään kolmen (3) kuukautta
vanhan kaupparekisteriotteen lisäksi ote yhteisön päättävän elimen kokouksen pöytäkirjasta koskien
Listautumisannin Osakkeiden merkintää.
Lisäksi yhteisön puolesta toimivalla luonnollisella henkilöllä on oltava valtakirja, ellei nimenomaisen henkilön oikeus
edustaa yhteisöä käy muutoin ilmi kaupparekisteriotteesta tai yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjan
otteesta. Valtuutetulla henkilöllä on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus.
Mikäli valtakirjaa, yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjan otetta tai muuta selvitystä ei ole toimitettu tai jos
vaadittuja asiakirjoja ja tietoja ei ole annettu täydellisenä Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat
vääriä tai puutteellisia, voidaan merkintä hylätä ehtojen vastaisena. Merkintäpaikalla on oikeus vaatia sijoittajaa
osoittamaan tai vahvistamaan oikeutensa osallistua Listautumisantiin.

Merkintä asiamiehenä
Yleisöantiin osallistuvat yksityishenkilöt voivat tehdä merkinnän myös valtuutetun kautta, jolloin valtuutetun on
osoitettava valtuutensa merkinnän tekemiseen sijoittajan puolesta. Valtuutetun tai muun toisen henkilön puolesta
toimivan asiamiehen tulee antaa täydelliset tiedot merkinnän tekevästä henkilöstä ja itsestään sekä lisäksi vakuutus
siitä, että asiamies on oikeutettu merkinnän antamiseen. Mikäli valtakirjaa tai muuta selvitystä ei ole toimitettu tai
jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisenä Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä tai
puutteellisia, Yhtiö tai Merkintäpaikka voi hylätä merkinnän ehtojen vastaisena.

Toimenpidemaksut
Yhtiö tai Nordnet ei veloita Listautumisannin Osakkeita merkitseviltä sijoittajilta palkkioita tai maksuja. Nordnetilla
on kuitenkin oikeus periä korot ja kulut sijoittajilta, jotka eivät ole maksaneet merkitsemiään Listautumisannin
Osakkeita eräpäivään mennessä. Sijoittajien käyttämät tilinhoitajat, arvopaperivälittäjät ja muut palveluntarjoajat
voivat veloittaa sijoittajalta sijoittajan ja palveluntarjoajan väliseen sopimukseen perustuvia maksuja.

Verotus
Listautumisannin Osakkeisiin tehtyjen sijoitusten verotusta käsitellään Yhtiöesitteen kohdassa ”Verotus”.
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Markkina- ja toimialakuvaus
Markkina- ja toimialakuvaus sisältää tietoja Rush Factoryn toiminnasta sekä markkinoista, joilla Yhtiö toimii.
Markkina- ja toimialakuvauksen tiedot ja luvut markkinoiden kasvusta, markkinoiden koosta ja Yhtiön nykyisestä
sekä tulevasta markkina-asemasta suhteessa tässä Yhtiöesitteessä lueteltuihin kilpailijoihin, perustuvat
pääasiallisesti ulkoisiin riippumattomiin lähteisiin, kuten McKinsey & Company, 2017. Cashing in on the US
experience economy, Euromonitor International, 2018. Top 10 Global Consumer Trends for 2018, Barclaycard, 2018.
Inflationary pressures characterise a year of caution for consumer spending, Visa Europe’s UK Consumer Spending
Index, 2016 ja Barclays, 2017. The rise of experience economy. Tässä Yhtiöesitteen kohdassa esitettyjä tietoja ei tule
pitää täydellisinä käsiteltävien markkinoiden analyysina vaan ainoastaan niiden keskeisten piirteiden
yleiskuvauksena. Vaikka lähteiden tiedot on otettu huomioon tarkasti ja Yhtiö uskoo, että ilmoitetut lähteet ovat
luotettavia, Rush Factory ei ole riippumattomasti tarkastanut lähteiden tietoja ja niiden tarkkuutta sekä
täydellisyyttä ei kuitenkaan voida täysin taata. Yhtiöesitteen kohdassa “Riskitekijät” käsitellään seikkoja, joita
osakkeiden ostamista ja merkitsemistä harkitsevien sijoittajien tulisi erityisesti ottaa huomioon.

Markkinakuvaus
Johdanto
Rush Factory toimii vapaa-ajan markkinoilla, joka on kasvava ja monipuolinen toimiala kattaen ihmisten vapaa-ajan
käytön ja kulutuksen. Tarkemmin rajattuna Yhtiö toimii vapaa-ajan markkinan elämystalouden toimialan alla. Pelkän
tuotteen tai palvelun sijaan, Rush Factory tarjoaa asiakkailleen unohtumattomia kokemuksia ja elämyksiä. Elämys
syntyy, kun yhtiö tarkoituksenmukaisesti käyttää palveluita näyttämönä ja tuotteita rekvisiittana, jotta yksittäiset
asiakkaat osallistuisivat ja saataisiin sitoutettua niin, että se loisi tälle unohtumattoman tapahtuman. 1
Elämystalous voidaan jakaa useisiin alaluokkiin. Tilastokeskus 2 sisällyttää elämystalouteen ja -kulutukseen muun
muassa matkailun, urheilun, kulttuurin ja viihteen alle kuuluvia toimintoja. Useat muut tutkimukset ja tilastot
sisällyttävät toimialan alle tämän lisäksi ravintolat ja ruokapalvelut sekä ruokatapahtumat ja -aktiviteetit. Rush
Factoryn kannalta olennaisimmat alaluokat ovat urheilu, viihde ja kulttuuri, mutta laajemmin Yhtiö kilpailee ihmisten
vapaa-ajasta kokonaisvaltaisesti, joten toimiala, jossa Yhtiö kilpailee voidaan olettaa olevan suurempikin. Koska
vakiintunutta määritelmää elämystaloudelle ei ole, arviota elämystalouden markkinoiden kokoluokasta on
haastavaa tehdä. Vapaa-ajan markkinoiden kokoluokan arviointi ei ole Rush Factoryn liiketoiminnan kehityksen
kannalta myöskään vertailukelpoinen tai relevantti johtuen markkinan laajuudesta.
Vapaa-ajan markkinoiden kasvun ajurit
Vapaa-ajan markkinat toimivat kattotoimialana useille eri toimialoille, jotka kilpailevat ihmisten vapaa-ajasta. Vapaaajan toimialan kysyntä, varsinkin matkustamisen kysyntä, on yleisesti riippuvainen henkilökohtaisista tuloista ja
yleisestä taloustilanteesta. Toimialan sisältä löytyy kuitenkin poikkeuksia, kuten kuntosalijäsenyydet, jotka
säilyttävät suosionsa riippumatta kuluttajan henkilökohtaisesta tulotasosta tai yleisestä taloustilanteesta.
Tämän hetkinen globaali markkinatrendi vapaa-ajan kuluttamisessa liittyy kulutuskäyttäytymisen muutokseen.
Kuluttajat ovat alkaneet arvostamaan yhä enemmän elämyksiä ja tietoisuus terveydestä on myös lisääntynyt. 18–
34-vuotiaat suhtautuvat kaikista positiivisimmin vapaa-ajan kuluttamiseen ja ovat halukkaita kuluttamaan yhä
enemmän lomiin, kulttuuriin ja viihteeseen.3

1
2
3

Pine II B. J. & Gilmore J. H., 1998. Welcome to the Experience Economy.
Tilastokeskus, 2007. Elämystalous yhtä suuri Suomessa ja Ruotsissa.
Deloitte, 2018. Passion for leisure.
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Elämystalouden kasvu
Viime vuosien aikana kuluttajakäyttäytyminen on siirtynyt tavaroiden ostamisesta elämyksiä ja kokemuksia
tuottavien palveluiden kuluttamiseen. Elämyspalveluihin, kuten urheilutapahtumiin, huvipuistoihin, ravintoloihin ja
matkustamiseen käytetty kulutus on kasvanut mm. Yhdysvalloissa 1,5 kertaa nopeammin kuin keskimääräinen
kulutus ja jopa 4 kertaa nopeammin, kuin kulutus hyödykkeisiin. Kehitystä on johtanut etupäässä 1980-luvun alun ja
1990-luvun puolivälin välillä syntynyt sukupolvi, eli Y-sukupolvi. 4 Myös Euroopassa 20–29-vuotiaat suosivat
kuluttamista kokemuksiin, kuten matkustamiseen tai festivaaleihin verrattuna esimerkiksi tavaroihin.5
Kulutuksen siirtymistä tavaroista elämyksiin ajaa nuorten holistisempi näkökulma onnellisuuteen sekä sosiaalisen
median viimeaikainen kehitys. Elämyspohjaisten palveluiden on todettu lisäävän kuluttajan onnellisuutta enemmän
ja pidemmälle ajalle kuin perinteisten hyödykkeiden. Myös nuorten kasvanut halu tuottaa sisältöä sosiaaliseen
mediaan on kiihdyttänyt kysyntää elämyksille, joita nuoret pystyvät jakamaan ystäviensä kesken.6
Elämystalous on yksi nopeimmin kasvavista talouden aloista ympäri maailmaa ja toimialan Yhtiöt kykenevät
toimimaan suhteellisen hyvin taloustilanteesta riippumatta. Toimialan pienempää suhdanneriippuvuutta tukee
kuluttajien halu ja valmius maksaa elämyksistä taantumassakin, sillä elämystalous kykenee vastaamaan kuluttajien
asettamiin vaatimuksiin riippumatta vallitsevasta taloussuhdanteesta.7
Elämystalouden kasvu on näkynyt myös Iso-Britanniassa, missä kulutus elämystalouteen vuonna 2017 kasvoi
merkittävästi edellisvuodesta. Siinä missä kulutus keskimäärin kasvoi 3,5 % vuoden 2017 aikana, kulutus viihteeseen
kasvoi 10,2 % samana ajankohtana. 8 Alentuneet elinkustannukset ovat lisänneet kotitalouksien ja kuluttajien
käytettävissä olevaa tuloa, mikä on johtanut lisääntyneeseen elämyspalveluiden kuluttamiseen, kuten ulkona
syömiseen, matkailuun ja uusien elämysten etsimiseen. 9 Vapaa-ajan sektori on Iso-Britanniassa kaksinkertaistanut
kokonsa vuosien 2011–2016 aikana ja kulutus muun muassa salijäsenyyksiin on noussut 44 % pelkästään vuoden
2015 aikana.10
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McKinsey & Company, 2017. Cashing in on the US experience economy.
Euromonitor International, 2018. Top 10 Global Consumer Trends for 2018.
6
McKinsey & Company, 2017. Cashing in on the US experience economy.
7
FCG, 2010. Elämystalousselvitys.
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Barclaycard, 2018. Inflationary pressures characterise a year of caution for consumer spending.
9
Visa Europe’s UK Consumer Spending Index, 2016. Visa Europe’s UK Consumer Spending Index.
10
Barclays, 2017. The rise of experience economy.
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Tilastokeskuksen vuonna 2007 tekemän tutkimuksen mukaan Suomen elämystalouden osuus
bruttokansantuotteesta on samaa tasoa kuin Ruotsilla, joka on n. 5 % BKT:sta. 11 Aihetta ei kuitenkaan tilastoida
säännöllisesti, joten ajankohtaista tietoa elämystalouden osuudesta Suomessa ei ole.
Rush Factoryn kilpailukenttä
Elämystalouden asiakaskunta koostuu pääosin Y-sukupolvesta, joka on ollut johtamassa kulutuksen siirtymistä kohti
elämyksiä. Rush Factoryn ensisijaisina asiakkaat ovat historiallisesti olleet naisia (85 %) ja iältään 18–40-vuotiaita.
Yhtiön tämän hetkiset kohdeasiakkaat ovat juuri Y-sukupolven naispuoliset edustajat, mutta tulevaisuudessa uusien
tapahtumakonseptien myötä asiakkaiden demografia voi vaihdella riippuen tuotettavasta tapahtumasta.
Rush Factoryn oman näkemyksen mukaan sillä ei ole varsinaisia suoria kilpailijoita sen ainutlaatuisen
liiketoimintamallin ansiosta, mutta Yhtiön yksittäiselle tapahtuma- ja elämyskonseptille voi kuitenkin olla kilpailijoita.
Markkinoilta löytyy useita kiertuepohjaisia tapahtumia, mutta liiketoimintamallin, tuotantoteknisen kehitystyön ja
innovaatiokykynsä ansiosta Rush Factorylla on edellytykset tuottaa parempia ja monipuolisempia tapahtumia kuin
kilpailijansa taloudellisesta tuottavuudesta tinkimättä. Yhtiö pyrkii myös tulevaisuudessa tuomaan markkinoille
uusia kiertuepohjaisia tapahtumia aloille, joissa niitä ei vielä ole.
Rush Factoryn tämän hetkisen päätuotteen, Color Obstacle Rushin, merkittävin kilpailija on yhdysvaltalainen,
maailman suurin juoksutapahtuma The Color Run. The Color Run tapahtumalla on ollut yli 6 miljoonaa osallistujaa
vuodesta 2012 lähtien ja tämän tapahtuman Aasian ja Euroopan toimintoja on vuodesta 2013 lähtien hoitanut
yhdysvaltalainen tapahtumatuottaja IMG Worldwide. The Color Run oli ensimmäinen tapahtuma, joka yhdisti
väripuuterin juoksutapahtumaan. Vaikka väripuuteri onkin yksi Color Obstacle Rush -tapahtuman elementeistä, ja
tapahtumien henki ja kohderyhmä ovat samat, eroavat COR ja The Color Run sisältötarjontansa puolesta hyvinkin
paljon. Päinvastoin kuin The Color Run, Rush Factoryn tapahtuma, COR, tarjoaa muun muassa kymmeniä hauskoja
esteitä radalla sekä muita hauskoja elementtejä tapahtuma-alueella. Eroavan sisältötarjontansa kautta Color
Obstacle Rushin kysyntä oli huomattavan korkea jo toisena toimintavuotenaan sekä Englannissa (2016) että
Ranskassa (2017). Vastaavasti Saksassa ja Ruotsissa CORin kysyntä oli myös erittäin vahva heti ensimmäisenä
toimintavuotenaan (2016). Mahdollisesti tämän takia The Color Run ei toteuttanut tapahtumia Ruotsissa ja Saksassa
vuoden 2017 aikana. The Color Run pyrki myös Suomen markkinoille vuosina 2015 ja 2016, mutta perui
tapahtumansa molempina vuosina, kun samanaikaisesti Color Obstacle Rushilla oli vahva jalansija Suomen
markkinoilla. Kokoluokaltaan The Color Run on globaalisti kuitenkin suurempi kuin COR. The Color Run –tapahtumaa
on tuotettu yli 300 kertaa ja yli 60 eri maassa. Vastaavasti COR-tapahtumaa on tuotettu yli 150 kertaa kuudessa eri
maassa.
Rush Factory on menestynyt hyvin kilpailussa markkinajohtajaa vastaan valitsemillaan markkina-alueilla, mikä kertoo
kilpailueduista, joita Yhtiö on onnistunut saavuttamaan tuotanto- ja tuoteteknisen kehitystyön kautta. Color
Obstacle Rush -tapahtuman menestyksen myötä Euroopan markkinoille on ilmaantunut myös muita tapahtumia,
jotka käyttävät samankaltaisia elementtejä kuin COR. Tulokkaat ovat kuitenkin usein tuottaneet tapahtumat
alihankkijoiden voimin, ja monet ovat sittemmin lopettaneet toimintansa kannattamattomana.
Laajemmin, Yhtiö kilpailee asiakaskuntansa vapaa-ajasta, jolloin kilpailukenttä laajenee vapaa-ajan aktiviteetteihin,
kuten urheilutapahtumiin, festivaaleihin ja sirkukseen. Eri vapaa-ajan aktiviteettien suosio vaihtelee ajankohtaisten
trendien mukaan, ja Rush Factory pyrkiikin tuomaan markkinoille juuri sellaisia tapahtumia, mitä Yhtiön asiakkaat
juuri silloin haluavat. Alla on esitetty Color Obstacle Rush ja Rush Workout -tapahtumien kilpailukenttä. Valitut
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Tilastokeskus, 2007. Elämystalous yhtä suuri Suomessa ja Ruotsissa.
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Kilpailuhenkisyys

Hauskanpito

tapahtumat ovat esimerkkejä viihdetapahtumista, joiden kanssa Rush Factoryn tapahtumat joutuvat kilpailemaan
eikä ole täten kaiken kattava kuvaus Yhtiön kansainvälisestä kilpailukentästä.

Kiinteä sijainti

Joustava sijainti
Rush Factoryn tapahtumakonseptien kilpailukenttä

Yllä olevassa kilpailukentässä on esitetty esimerkkeinä sekä liikunnallisita että viihdetapahtumia. Tapahtumat ovat jakautuneet kilpailukentälle
niiden kilpailuhenkisyyden sekä konseptien tapahtumapaikan liikkuvuuden mukaan.
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Yhtiön liiketoiminnan kuvaus
Yleiskuvaus
Rush Factory on Raumalta lähtöisin oleva kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia
tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Yhtiön uniikit, liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet
hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä asiakkailleen vuodesta 2015 alkaen.

Historia
Rush Factoryn perustaja ja toimitusjohtaja, Markus Niemelä, vietti nuoruutensa autourheilun parissa. Kartingin
Markus aloitti jo 6-vuotiaana ja myöhemmin hänestä tuli menestyksekäs autourheilun ammattilainen. Markus voitti
autourheilu-uransa aikana lukuisia kilpailuja kahdeksassa eri maassa ja viisi kansainvälistä mestaruutta. Markuksen
pitkä ura autourheilijana päättyi vuonna 2014 kisakauden viimeisessä kilpailussa loukkaantumisen seurauksena.
Uransa aikana Markus näki lukuisia kilpa-ajoja ja oppi huomattavasti viihdetapahtumien järjestämisestä, erityisesti
uransa viimeisten seitsemän vuoden aikana, kun hän kilpaili Yhdysvalloissa. Markus ehti myös kilpailukausien välillä
järjestää Suomessa harrastusmielessä monia erilaisia urheilupainotteisia viihdetapahtumia ja -tempauksia, joissa
päätavoitteena oli hauskanpito, poikkeavat elementit ja elämykset. Tapahtumat keräsivät aina poikkeuksellisen
suuren yleisön, vaikka rahaa tapahtumilla ei ollut tarkoitus silloin tehdä. Eräs tapahtumista, Väriestejuoksu, alkoi
keräämään vuonna 2014 niin suurta suosiota, että ensimmäinen voittoa tavoitteleva tapahtumakiertue päätettiin
järjestää. Vuoden 2014 aikana Markus järjesti Väriestejuoksu-tapahtumia jo kuudella eri paikkakunnalla. Järjestetty
tapahtumakiertue oli menestys ja onnettomuuden takia kilpaurheilu-uransa lopettanut Markus päätti marraskuussa
2014 ryhtyä päätoimiseksi tapahtuma-alan yrittäjäksi. Vuosien 2014 – 2015 aikana Markus järjesti tiiminsä kanssa
20 tapahtumaa useilla eri paikkakunnilla ja tapahtumaportfolioon kuului yhteensä neljä tapahtumaa.
Color Obstacle Rush, entinen Väriestejuoksu, päätettiin lanseerata kansainvälisesti Suomen lisäksi Yhdysvalloissa
sekä Iso-Britanniassa. Ensimmäinen Iso-Britannian tapahtuma loppuunmyytiin ensimmäisen viikon aikana, minkä
takia vuonna 2016 Yhtiö päätti keskittyä Euroopan markkinoihin. Color Obstacle Rushia järjestettiin ympäri
Eurooppaa kahdeksassa eri maassa, joista parhaiten menestyneet maat valittiin vuoden 2017 tapahtumakalenteriin.
Vuoden 2015 jälkeen Color Obstacle Rush -tapahtumia on järjestetty yli 150 kertaa ja ne ovat keränneet yli 400 000
kävijää.
Color Obstacle Rush -tapahtuman lisäksi, Rush Factory on myös kehittänyt ja toteuttanut useita muita menestyneitä
tapahtumakonsepteja. SnowRunFest mm. keräsi ensimmäisessä tapahtumassaan yli 2 000 osallistujaa ja oli täten
Suomen suosituin vasta lanseerattu tapahtuma.

Liiketoiminta ja liiketoimintamalli
Rush Factoryn liiketoiminta keskittyy skaalautuviin kiertuepohjaisiin elämys- ja tapahtumakonsepteihin, jotka
perustuvat tehokkaaseen ja joustavaan liiketoimintamalliin. Ainutlaatuisia elementtejä yhdistelemällä tuodaan
kuluttajalle yllättävä, jännittävä ja paikoin epätodellisen oloinen elämys. Rush Factoryn liiketoimintamalli pohjautuu
Lean Management -ajatusmalliin, jonka avulla Yhtiö pyrkii jatkuvan kehityksen kautta minimoimaan kaikki tekijät
prosesseista, jotka haaskaavat aikaa, vaivaa tai rahaa. Säilyttämällä vain tekijät, jotka tuovat asiakkaille lisäarvoa,
Yhtiö pystyy parantamaan omaa tehokkuuttaan ja tuotteiden laatua.
Rush Factoryn liiketoimintamalli on luotu haastamaan alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä
tapahtumatuotannon ongelmakohtia. Täten perinteisistä tapahtumatuotannon toimintamalleista poiketen, Rush
Factoryn liiketoimintamalli perustuu Yhtiön sisäisiin prosesseihin ja pyrkii minimoimaan riippuvuuden alihankkijoista
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ja ulkoistamisratkaisuista. Yhtiön liiketoimintamallin mukaisesti Rush Factory suunnittelee, kehittää, markkinoi sekä
toteuttaa elämys- ja tapahtumakonseptit merkittävimmiltä osin sisäisesti saavuttaakseen liiketoimintaprosessien
välisen saumattoman yhteistyön ja joustavuuden, sekä sitä kautta parhaimman mahdollisen tehokkuuden ja
tuottavuuden. Tämä prosessien välinen saumaton yhteistyö toimii Rush Factoryn liiketoimintamallin perustana.
Yhtiön liiketoimintamalli myös mahdollistaa tuotannon mukauttamisen tai muuttamisen tuotantoprossin missä
tahansa vaiheessa. Tämä Rush Factoryn liiketoiminnan mukautumiskyky sallii paremman kustannusriskien hallinnan
verrattuna perinteiseen tapahtumatuotantomalliin, missä prosessin eri vaiheet ostetaan ulkopuolelta. Perinteisistä
tapahtumista poiketen, Rush Factoryn tapahtuma- ja elämyskonseptit eivät myöskään ole riippuvaisia ulkopuolisista
tekijöistä tai esiintyjistä monien perinteisten tapahtumakonseptien tapaan. Täten perustuen Yhtiön
liiketoimintamallin tarjoamiin mahdollisuuksiin, Rush Factoryllä on ainutlaatuinen kyky erilaisten tapahtuma- ja
elämyskonseptien tuottamiseen, jotka ovat samanaikaisesti helposti markkinoitavissa, visuaalisesti näyttäviä,
tehokkaasti toteutettuja ja mikä tärkeintä – ainutlaatuisia sekä taloudellisesti kannattavia.
Rush Factoryn liikevaihto koostuu Yhtiöesitteen päivämääränä pääosin omien tapahtumien lipputuloista ja
vähäisessä määrin myös tuotemyynnistä. Yhtiön liiketoiminnan kevyen kansainvälistymismallin ja hyvän
skaalautuvuuden ansiosta kiinteät kustannukset ovat pysyneet alhaisina ja liiketoiminnan toiminnan laajentaminen
ilman suuria lisäkustannuksia on johtanut kannattavuuden kasvuun. Yhtiön omien tapahtuma- ja elämyskiertueiden
lisäksi, Rush Factory harkitsee myös tapauskohtaisesti tapahtumien tuottamista muille, mikäli Yhtiön resurssit tämän
mahdollistavat ja tuottaminen voidaan toteuttaa kannattavasti. Samassa yhteydessä Yhtiö harkitsee myös
digitaalisen markkinoinnin osaamisen myymistä palveluna, mikäli se tukee Rush Factoryn omaa liiketoimintaa ja on
kannattavasti toteutettavissa. Tämä mahdollistaa Yhtiön liiketoimintamallin skaalautuvuuden parhaimman
mahdollisen hyödyntämisen.
Kansainvälisyys on ollut ja tulee olemaan yksi Rush Factoryn tärkeimmistä liiketoiminnan kulmakivistä. Vuonna 2018
Rush Factory tuottaa tapahtumia Iso-Britannian, Saksan, Ranskan, Itävallan, Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Yhtiön
vuoden 2017 vertailukelpoisesta liikevaihdosta yli 90 % tuli kansainvälisiltä markkinoilta. Merkittävimmät maat
Yhtiön liikevaihdon kannalta ovat Iso-Britannia, Saksa ja Ranska, jotka muodostivat noin 72 % Rush Factoryn vuoden
2017 vertailukelpoisesta liikevaihdosta.
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Liiketoiminnan avaintietojen havainnollistus
*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 G mbH: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 suor ittaa lakisääteistä
tilintarkastusta.
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Rush Factoryn vahvuudet:
Vakiintuneita toimintamalleja haastava liiketoimintamalli
▪ Rush Factoryn liiketoimintamalli mahdollistaa laaja-alaisesti erilaisten tapahtuma- ja elämyskonseptien
kehittämisen, tuottamisen ja toteuttamisen, jotka ovat samanaikaisesti helposti markkinoitavissa, visuaalisesti
näyttäviä, tehokkaasti toteutettuja ja taloudellisesti kannattavia.
Ajankohtaisiin markkinatrendeihin perustuvat jatkuvasti kehittyvät tapahtuma- ja elämyskonseptit
▪ Rush Factory kehittää uusia ja parantelee jatkuvasti vanhoja tapahtumia perustuen ajankohtaisiin markkinoilla
vallitseviin makro- ja mikrotason trendeihin. Tämä varmistaa tapahtuma- ja elämyskonseptien jatkuvan
evoluution toinen toistaan hauskemmiksi ja tuottavammiksi.
Kansainvälisyys liiketoiminnan kulmakivenä
▪ Rush Factory tuntee erinomaisesti Euroopan markkinat ja on luonut vahvat kontaktiverkostot Yhtiön
kohdemaihin. Vuonna 2017 Rush Factoryn vertailukelpoisesta liikevaihdosta noin 90 % tuli kansainvälisiltä
Euroopan ja Iso-Britannian markkinoilta, yhteensä viidestä maasta. Yhtiön kevyt kansainvälistymismalli ja kyky
liikkua paikasta toiseen mahdollistaa tapahtumien järjestämisen juuri siellä missä kysyntä on vahvinta.
Vahva skaalautuvuus
▪ Rush Factoryn tapahtumat perustuvat Yhtiön liiketoimintamalliin, joka on monistettavissa maantieteellisesti ja
hyödynnettävissä kansainvälisesti sekä monistettavissa elämys- ja tapahtumakohtaisesti, sillä samalla
tuotantomallilla voidaan toteuttaa useita erilaisia tapahtumia juoksutapahtumien ohella. Suurin osa Yhtiön
kalustosta sekä tapahtumamalleista ovat uudelleenkäytettävissä eri konseptikokonaisuuksissa. Tämän lisäksi
Yhtiön konseptien toteutukseen käytettävän kaluston tehokkuus on myös poikkeuksellisen hyvä.
Liiketoiminnan kannattavuus
▪ Liiketoimintamallin, kevyen kansainvälistymismallin ja hyvän skaalautuvuuden ansiosta Rush Factoryn kiinteät
kustannukset ovat pysyneet alhaisina. Toiminnan laajentaminen ilman suuria lisäkustannuksia on tukenut Rush
Factoryn liiketoiminnan kannattavuuden kasvua ja tulee tukemaan myös Yhtiön kasvua tulevaisuudessa.
Osaava, kokenut ja saumattomasti työskentelevä ydintiimi
▪ Rush Factoryn ydintiimin pitkä ja monimuotoinen kokemus alalta mahdollistaa parhaimmat toimintatavat ja
tietämyksen, joilla Yhtiö kykenee tuottamaan ainutlaatuisia asiakaskokemuksia ja elämyksiä tehokkaimmalla
mahdollisella tavalla.
Tapahtumakonseptien kehittäminen ja toteuttaminen
Rush Factory kehittää jatkuvasti uusia sekä parantaa nykyisiä aktiivisesti kiertueilla olevia tapahtumia ja elämyksiä
entistä hauskemmiksi perustuen Yhtiön tuotanto- ja toteutusvaiheen kokemuksiin, kävijöiden asiakaskokemuksiin,
markkinatutkimuksiin sekä sosiaalisen median eri kanavista kerättyyn tietoon. Koska Rush Factory hyödyntää
ajankohtaisia markkinatrendejä tapahtumissaan ja eri trendit usein rantautuvat eri maihin eri aikaan, Yhtiön
tapahtuma- ja elämyskonseptit on kehitetty helposti liikuteltaviksi, jotta Yhtiö pystyy siirtämään aktiiviset
tuotannossa olevat elämys- ja tapahtumakonseptit juuri sinne, missä markkinakysyntä on vahvinta.
Rush Factoryn kasvun tukemiseksi ja parhaimman mahdollisen kannattavuuden saavuttamiseksi, Rush Factory pyrkii
jo tuotekehitystasolla kehittämään tapahtuma- ja elämyskonsepteja, jotka ovat helposti skaalautuvia ja kevyesti
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laajennettavissa kansainvälisesti. Skaalautuvuuden ja laajennettavuuden lisäksi, Yhtiön liiketoimintamalli on myös
huomioinut tapahtuma- ja elämyskonseptien logistiset sekä toteutukseen liittyvät haasteet jo konseptien
suunnitteluvaiheessa. Rush Factory muun muassa tuottaa 5 maan ja 35 kaupungin Color Obstacle Rush tapahtumakiertueen ainoastaan yhdellä erikoisvalmisteisella rekalla sekä pakettiauton peräkärryllä – tapahtuman
laadusta kärsimättä. Tämän lisäksi tapahtuman 5 km pitkän radan ja esteiden pystytys kestää 6 hengen tiimiltä vain
yhden päivän. Kun taas vastaavasti tavanomaista kalustoa käyttämällä, vastaavanlaisen kokoluokan tapahtuman
tuotantoon tarvittaisiin Yhtiön arvion mukaan noin 4-5 rekkaa, 3 kertaa enemmän henkilökuntaa ja 3-5
rakennuspäivää.
Mahdollisimman suuren asiakaskiinnostuksen saavuttamiseksi Rush Factory hyödyntää laaja-alaisesti digitalisaatiota,
sosiaalista mediaa ja digitaalista markkinointia, jotta potentiaaliset asiakkaat saavutettaisiin tehokkaasti ja
kohdistetusti sekä tuloksellisesti. Rush Factoryn markkinointiponnistuksia ja markkinoinnin tehokkuutta tukee
vahvasti Rush Factoryn markkinoinnin ja konseptisuunnittelutoimintojen välinen tiivis yhteistyö, mikä mahdollistaa
konseptien suunnittelun alusta alkaen helposti markkinoitaviksi ja visuaalisesti näyttäviksi. Yhtiöllä on
poikkeuksellisen hyvät suhteet muun muassa Facebookin kanssa ja Rush Factoryn markkinointiosasto on
säännöllisesti yhteydessä Facebookin Euroopan pääkonttorin kanssa, pitääkseen Yhtiön Instagram- sekä Facebook
mainonnan optimaalisella tasolla nopeasti muuttuvassa markkinointi- ja liiketoimintaympäristössä. Kaikki Rush
Factoryn markkinointi toteutetaan Yhtiön pääkonttorista ilman markkinointitoimistoja tai muita välikäsiä.
Markkinoinnin keskittäminen Yhtiön sisälle auttaa myös ymmärtämään ja ennustamaan tulevia trendejä ja
kiinnostuksen kohteita, mikä on suuri etu uusien konseptien kehittämisessä. Digitaaliseen markkinoinnin ja
sosiaalisen median tuomien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen tapahtumien ja elämysten
mainonnassa ja tuotekehityksessä, onkin yksi tärkeimmistä avaintekijöistä Rush Factoryn menestykseen.
Tapahtuma- ja elämyskonseptien tuotekehitys prosessina
Uusien elämys- ja tapahtumakonseptien kehittäminen luo erityisiä haasteita ja vaatimuksia Rush Factoryn
tuotekehitysprosesseille, sillä uusien konseptien täytyy samanaikaisesti ottaa huomioon muuttuvat markkinatrendit,
olla helposti, tehokkaasti ja tuloksellisesti markkinoitavissa valitussa markkinointikanavassa, sekä varmistaa
konseptin tehokas ja kannattava toteutus. Tuotekehityksen haasteisiin vastaamiseksi Rush Factoryn
liiketoimintamallin mukainen uusien konseptien kehitysprosessi perustuu tarkkaan markkinatrendien identifiointiin,
objektiiviseen asiakassegmentin potentiaalin arviointiin, asiakkaiden mielenkiintoa ja kysyntää ajavien kokemus- ja
elämyskomponenttien löytämiseen ja implementointiin, löydettyjen kysyntäajureiden tehokkaaseen ja tarkasti
kohdistettuun kommunikointiin valitulle kohdesegmentille, toteutuksen ja logistiikan tarkkaan suunnitteluun,
prototyyppikonseptin potentiaalin markkinaperusteiseen validointiin ja testaamiseen sekä lopullisen
kaupallistettavan konseptin viimeistelyyn perustuen markkinoilta saatuun kokemukseen sekä palautteeseen.
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Tapahtuma- ja elämyskonseptien tuotekehitys prosessina
1. Markkinatrendien identifiointi
Markkinakysyntää ajavien ajankohtaisten trendien tehokas ja tarkka havaitseminen on avainasemassa konseptien
kysynnän maksimoinnissa ja parhaimman mahdollisen elämyksen tuottamisessa, jotta Rush Factory pystyy jatkuvasti
vastaamaan asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin ja odotuksiin sekä tuottamaan unohtumattomia sekä uniikkeja
elämyksiä asiakkaille. Yhtiö identifioi jatkuvasti elämystalouden uusia sekä vallitsevia markkinatrendejä niin makrokuin mikrotasolla, mikä edellyttää erilaisten työkalujen ja tutkimuskanavien hyödyntämistä. Makrotason
markkinatrendien identifiointiin Yhtiö käyttää muun muassa sosiaalista mediaa, mikä mahdollistaa laajojen kysyntää
ajavien elämystalouden ja vapaa-ajan markkinoiden trendikokonaisuuksien havaitsemisen tehokkaasti ja tarkasti.
Mikrotason markkinatrendien havaitsemiseen, kuten asiakkaiden tarkkojen mieltymysten ja halujen identifiointiin,
Yhtiö käyttää muun muassa omia aktiivisesti kiertueilla olevia tapahtuma- ja elämyskonsepteja.
2. Asiakassegmentin menestyspotentiaalin arviointi
Markkinatrendien identifiointi ei yksin riitä Rush Factoryn liikevaihdon ja liiketoiminnan kannattavuuden kasvun
ylläpitämiseen ja kiihdyttämiseen, mikäli asiakassegmentin menestyspotentiaali on riittämätön ylläpitämään Yhtiön
kasvua. Kysyntä onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä Yhtiön menestykseen, mutta mikäli valittu markkinasegmentti on
kokoluokaltaan riittämätön tai konseptin toteutuksen vaatimusten haastavuus on epärealistisella tasolla,
markkinatrendien mukainenkin tapahtuma voi olla liiketoiminnallisesti ja tuloksellisesti pettymys. Rush Factory
pyrkii täten aktiivisesti löytämään markkina- ja asiakassegmenttejä, jotka ovat tarpeeksi suuria Yhtiön liiketoiminnan
kasvattamiseksi hyödyntäen muun muassa markkinatutkimuksia.
3. Asiakaskysyntää ajavien kokemus- ja elämyskomponenttien löytäminen ja toteutus
Markkina- ja asiakassegmentin menestyspotentiaalin objektiivisen arvioinnin jälkeen, havaitut segmenttiä ajavat
mikro- ja makrotason markkinatrendit muutetaan Rush Factoryn tuotekehitysprosessissa sellaiseen muotoon, joka
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on tehokkaasti ja kannattavasti toteutettavissa elämys- ja tapahtumakonseptin kautta. Näiden kysyntää ajavien
kokemus- ja elämyskomponenttien toteutusprosessissa Rush Factoryn eri toiminnot muun muassa markkinointi,
logistiikka ja tuotekehitys toimivat saumattomasti yhdessä, jotta varmistetaan samanaikaisesti Rush Factoryn
vaatimusten mukainen logistinen joustavuus ja ketteryys konseptin toteutuksessa, näyttävyys ja visuaalisuus, helppo
markkinoitavuus sekä laitteiden ja komponenttien syvyys skaalautuvuudessa. Tämä saumaton yhteistyö jo
konseptien tuotekehitystasolla on yksi Rush Factoryn liiketoimintamallin tehokkuuden ydinajureista.
4. Asiakaskysyntää ajavien kysyntäajureiden kohdennettu kommunikointi valitulle kohdesegmentille
Rush Factory laatii konseptikohtaisen markkinointisuunnitelman, joka keskittyy todennetun asiakassegmentin
asiakaskysynnän ja mielenkiinnon maksimointiin kohdennetusti, tuloksellisesti ja tehokkaimmalla mahdollisella
tavalla. Visuaalisuuden ja markkinoitavuuden huomioon ottaminen kokemus- ja elämyskomponenttien
toteutusvaiheessa yksinkertaistaa ja suoraviivaistaa merkittävästi Rush Factoryn konseptien markkinoinnin
suunnittelua ja toteutusta. Rush Factoryn eri toimintojen ja prosessien saumaton yhteistyö antaa Yhtiölle
mahdollisuuden muun muassa toteuttaa tekstimuotoisen markkinoinnin lisäksi myös näyttävää, kohdistettua sekä
kysyntäajureiden mukaista visuaalista markkinointia video ja kuvamuodossa hyödyntäen tehokkaasti ja
tuloksellisesti valittujen eri sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin kanavien tarjoamaa täyttä potentiaalia.
5. Toteutuksen ja logistiikan suunnittelu
Markkinoinnin lisäksi logistiikan ja konseptin toteuttamisen suunnittelu on merkittävä osa Rush Factoryn
tuotekehitystä. Logistiikan ja konseptin fyysisen toteutuksen suunnitteluprosessit suoritetaan samanaikaisesti, jotta
varmistetaan sekä tapahtuma- ja elämyskonseptin tehokas fyysinen toteutus tapahtumapaikalla, että toteutusta
tukevan logistiikan joustavuus ja ketteryys. Laitteet ja komponentit, joita käytetään konseptin fyysisessä
toteutuksessa, on suunniteltu monipuolisiksi ja toiminnaltaan joustaviksi, jotta laitteet ja kalustokomponentit
pystyvät, sekä vastaamaan erilaisten tapahtumapaikkojen ympäristötekijöiden ja olosuhteiden asettamiin
haasteisiin, että keventämään kuljetukseen liittyvää logistista taakkaa. Tämä saumaton yhteistyö tapahtuma- ja
elämyskonseptin suunnittelutasolla antaa Rush Factorylle kyvyn suorittaa laaja kansainvälinen kiertue Yhtiön
näkemyksen mukaan huomattavasti kilpailijoitaan kevyemmällä logistisella organisaatiolla tinkimättä konseptin
toteutuksen tehokkuudesta.
6. Prototyyppikonseptin markkinaperusteinen validointi ja testaus
Kehitetty prototyyppikonsepti testataan rajatussa testiympäristössä markkinaperusteisesti ennen lopullisen
konseptin kaupallistamista. Erityinen huomio keskittyy konseptin käyttäytymiseen, toteutukseen, kysyntään,
logistiikkaan sekä asiakaskokemukseen ja elämykseen. Prototyyppikonseptin lopullinen kaupallistaminen tehdään
perustuen markkinatestauksen lopputulokseen.
7. Kaupallistettavan konseptin viimeistely, markkinoille laskeminen ja jatkuva jatkokehitys
Prototyyppikonseptin markkinatestauksen lopputulokset kerätään yhteen ja analysoidaan. Mikäli tulokset ovat Rush
Factoryn odotusten mukaiset, Yhtiö tekee suoritetun analyysin ja testauksen tuloksien perusteella mahdolliset
muutokset prototyyppikonseptiin, jotta konsepti vastaisi paremmin asiakaskysyntään, parantaa asiakkaiden
elämyskokemusta, saavuttaisi mahdollisimman korkean tehokkuusasteen toteutuksessa ja logistiikassa sekä
mahdollistaa konseptin liiketoiminnallisesti optimaalisimman tapahtumapaikan ja tapahtuma-ajan valinnan. Kun
markkinatestaukseen perustuvat muutokset on toteutettu, lopullinen elämys- ja tapahtumakonsepti kaupallistetaan
ja lasketaan markkinoille.
Markkinoille lasketun konseptin tuotekehitysprosessi ei pysähdy kaupallistamiseen vaan konseptin kehitys jatkuu
perustuen niin makro- kuin mikrotason markkinatrendeihin. Tämä tapahtuma- ja elämyskonseptien jatkuva
uudistuminen kasvattaa kaupallistettujen konseptien elinkaarta sekä joustoa ja mukautuvuuskykyä muuttuviin
markkinatilanteisiin.
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Elämys- ja tapahtumakonseptien toteutusprosessi
Tapahtuma- ja elämyskonseptin toteutus toimii jatkumona Rush Factoryn tuotekehitysprosesseille, missä realisoituu
Yhtiön tuotekehitysprosesseissa suunnitellut tekniset, markkinoinnilliset ja logistiset ratkaisut sekä niiden
yhteistoiminta yhtenä tehokkaana kokonaisuutena, mikä mahdollistaa tapahtuma- ja elämyskonseptien toteutuksen
tehokkaasti, joustavasti ja taloudellisesti kannattavasti. Tämä tarjoaa suunnitellun mukaisen unohtumattoman
elämyksen tapahtuman kävijöille.
Huolimatta tuotekehitysvaiheessa tehdyistä valmisteluista ja suunnittelusta, kansainvälisen tapahtuma- ja
elämyskonseptin toteutus on haasteellinen monitasoinen prosessi, johon liittyy muun muassa tapahtumapaikan ja
ajankohdan valinta, vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin valmistautuminen, markkinointi ja lipunmyynti, logistiikka,
tapahtuman fyysinen pystytys, operointi ja purku sekä markkinainformaation kerääminen Yhtiön tuotekehityksen
eteenpäin viemiseksi, jotka kaikki vaikuttavat toteutettavan tapahtuma- ja elämyskonseptin taloudelliseen
kannattavuuteen, liikevaihtoon ja tulevaisuuteen.

Elämys- ja tapahtumakonseptien toteutusprosessi
1. Tapahtumapaikan ja ajankohdan valinta
Kaikki Rush Factoryn elämys- ja tapahtumakonseptit on tehty toteutukseltaan joustaviksi, helposti liikuteltaviksi ja
paikasta toiseen siirrettäviksi kiertuepohjaisiksi kansainvälisiksi tapahtumakokonaisuuksiksi, mikä edesauttaa
markkinatestausvaiheessa sopiviksi todettujen tapahtumapaikkojen valintaa sekä parhaimpien tapahtumaajankohtien määrittämistä. Tämän lisäksi Rush Factory on ottanut huomioon tuotekehitysvaiheessa erilaisten
tapahtumapaikkojen asettamat olosuhteisiin liittyvät haasteet, millä on vahva positiivinen vaikutus Yhtiön
tapahtuma- ja elämyskonseptille sopivien tapahtumapaikkojen määrään mahdollistaen Rush Factorylle kyvyn
järjestää elämyksiä ja tapahtumia sellaisissakin paikoissa missä kilpailijat eivät kykene. Lopullisten
tapahtumapaikkojen ja ajankohtien määrityksen jälkeen, paikan varaaminen suoritetaan Yhtiön laaja-alaista
liiketoimintakontaktiverkostoa hyödyntäen.
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2. Vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin valmistautuminen
Erilaiset ympäristöolosuhteet asettavat myös haasteita elämys- ja tapahtumakonseptien toteutukselle. Nämä
haasteet voidaan jakaa kiinteisiin tiedossa oleviin ympäristöhaasteisiin ja muuttuviin ympäristöhaasteisiin. Tiedossa
oleviin ympäristöolosuhteisiin liittyviin haasteisiin kuuluu muun muassa tapahtumapaikan pinta-ala, rakenne ja
pinnanmuodot, kun taas muuttuviin ympäristöhaasteisiin lukeutuvat sellaiset haasteet, jotka eivät ole tiedossa
tapahtumapaikkaa ja -ajankohtaa valitessa kuten tapahtumapäivän sääolosuhteet muun muassa sade, lämpötila ja
tuuli. Rush Factory pyrkii ottamaan huomioon molemmat ympäristöolosuhteisiin liittyvät haasteet jo konseptin
tuotekehitysvaiheessa. Muun muassa Yhtiön käyttämät laitteet, kalusto ja komponentit on suunniteltu
monipuolisiksi siten, että suunniteltu asiakaskokemus ja elämys ovat toteutettavissa paikasta ja paikkakohtaisista
ympäristöolosuhteista riippumatta. Tämän lisäksi tapahtuma- ja elämyskonseptien lipunmyynti on suoritettu jo
ennen konseptin fyysistä pystytystä, mikä vähentää merkittävästi Rush Factoryn lipputulojen riippuvuutta
sääolosuhteista ja niiden muutoksista.
3. Markkinointi, asiakashankinta ja lipunmyynti
Rush Factoryn tapahtuma- ja elämyskonseptin markkinoinnin ja asiakashankinnan toteutus suoritetaan konseptin
tuotekehitysvaiheessa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Myös konseptin markkinoitavuus on otettu huomioon
konseptin tuotekehityksessä. Tapahtuma- ja elämyskonseptien visuaalisuus ja näyttävyys tehostaa sekä
suoraviivaistaa Rush Factoryn markkinointisuunnitelmien toteutusta. Tapahtuma- ja elämyskonseptien markkinointi
perustuu Yhtiön sisäisen markkinointiorganisaation toimintaan, joka keskittyy pääosin digitaaliseen markkinointiin
ja eri sosiaalisen median kanavien hyödyntämiseen. Rush Factoryn vahva läsnäolo digitaalisessa markkinoinnissa
mahdollistaa markkinoinnin tehokkaan kohdistamisen tapahtuma- ja elämyskonseptin todennettuihin
asiakassegmentteihin, hyödyntäen tuotekehitysvaiheessa identifioituja makro- ja mikrotason kysyntäajureita.
Yhtiön tehokas digitaalinen markkinointi on saanut myös kansainvälistä huomiota. Yhtiöllä on muun muassa
poikkeuksellisen hyvät suhteet Facebookin kanssa, joka on merkittävä kansainvälinen media-alan toimija. Rush
Factoryn markkinointiosasto on yhteydessä viikkotasolla Facebookin Euroopan pääkonttorin kanssa pitääkseen
Yhtiön Instagram- sekä Facebook mainonnan jatkuvasti optimaalisella tasolla nopeasti muuttuvassa
markkinointiympäristössä. Yhtiön omaan markkinointiin liittyvien tapaamisten lisäksi, Rush Factoryn toimitusjohtaja
on myös kutsuttu puhujaksi mm. Facebookin live-tilaisuuksiin ja videohaastatteluihin.
Rush Factoryn lipunmyynnissä käytetään Yhtiön luomaa omaa kansainvälistä lipunmyyntijärjestelmää. Yhtiö
on kehittänyt järjestelmän itselleen. Tämä mahdollistaa paremman kokonaisuuksien hallinnan ja
matalammat kustannukset tehostaen tapahtumien kuluhallintaa ja kannattavuutta sekä tarjoaa työkalun
seurata tapahtumakohtaista kysyntää ja sen kehittymistä.
4. Logistiikka
Rush Factoryn tapahtuma- ja elämyskonseptien toteutukseen liittyvät logistiset haasteet on otettu kattavasti
huomioon jo Yhtiön konseptien tuotekehityksessä tiiviissä yhteistyössä Yhtiön markkinoinnin ja tapahtuman
toteutuksesta vastaavien sisäisien toimintojen kanssa. Tämän lisäksi konsepteihin liittyvien logististen ratkaisujen
toteutettavuus sekä toimivuus on myös testattu ja validoitu osana prototyyppikonseptin markkinatestausta. Täten
Rush Factoryn saavuttama tehokkuutta maksimoiva ja kustannuksia minimoiva logistinen toimintakyky pystyy muun
muassa toteuttamaan Yhtiön 5 maan ja 35 eri kaupungin pääkiertueen vain yhdellä erikoisvalmisteisella rekalla ja
pakettiauton peräkärryllä. Tämän lisäksi tapahtuman pystytys kestää 6 hengen tiimiltä vain yhden päivän.
Vastaavasti Yhtiön arvion mukaan perinteinen alan toimija tarvitsee samanlaiseen kiertueeseen noin 4-5 rekkaa, 3
kertaa enemmän henkilöstöä ja tapahtuman pystytykseen 3-5 rakennuspäivää.
5. Tapahtuman pystytys, operointi ja purku
Tapahtumien pystytys, operointi ja purku on suunniteltu konseptin tuotekehityksessä tiiviissä yhteistyössä Rush
Factoryn markkinointi- ja logistiikkatoimintojen kanssa, jotta toteutettu elämys- ja tapahtumakonsepti olisi
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mahdollisimman houkutteleva visuaalisesti, näyttävä ja kokemuksena ainutlaatuinen. Samanaikaisesti Yhtiö pyrkii
toteuttamaan tapahtumat mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti huomioiden logistiset haasteet. Tapahtumissa
käytetyt laitteistot, koneet ja komponentit ovat monikäyttöisiä ja toiminnoiltaan skaalautuvia. Muun muassa
pystytys ja purkutoimintoihin käytettävää koneistoa voidaan myös käyttää tapahtumien aikana osana elämys- ja
tapahtumakonsepteja. Monikäyttöisyys ja eri komponenttien vahva skaalautuvuus minimoi tapahtumien
toteutukseen liittyviä kustannuksia, tehostaa operaatiota sekä vähentää Yhtiön kiertueisiin liittyvää logistista
taakkaa. Tapahtuman pystytykseen, operointiin ja purkamiseen Yhtiö käyttää kausiluontoisia työntekijöitä.
Paikalliset maakohtaiset viranomaisvaatimukset saattavat määritellä vaatimuksia alihankkijoiden käytölle, muun
muassa turvallisuushenkilökunnan suhteen.
Tapahtumien kävijöiden turvallisuus läpi elämyksen on ensiarvoista Rush Factorylle. Yhtiön tekee Saksan, Ranskan,
Itävallan ja UKn tapahtumiin Health & Safety turvallisuuskonsultin kanssa Event Safety Management Plan dokumentin, jossa käydään läpi tapahtuman turvallisuusasiat. Lisäksi tapahtumissa näissä maissa on turvamiehet ja
esteillä omat estevahdit varmistamassa kävijöiden turvallisuutta. Suomessa ja Ruotsissa tehdään myös
viranomaisten vaatimat ESMP dokumentit. Pakollisten vaatimusten lisäksi Yhtiöllä on myös sisäiset
turvallisuusprosesseja muun muassa kaluston tarkastukseen jokaisen järjestettävän tapahtuman yhteydessä.
6. Markkinainformaation kerääminen tuotekehityksen tukemiseksi
Toteutuneet ja aktiivisesti kiertueella olevat tapahtuma- ja elämyskiertueet sekä yksittäiset tapahtumat toimivat
tehokkaana kanavana markkinapalautteelle, jota Rush Factory käyttää aktiivisesti sekä nykyisten elämys- ja
tapahtumakonseptien parantamiseen ja muokkaamiseen, että uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien
kehittämiseen. Tämä markkinainformaation tehokas hyödyntäminen pidentää nykyisten konseptien elinkaarta,
mahdollistaa markkinatrendien seuraamisen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä sekä antaa Rush Factorylle arvokasta
informaatiota uusien markkinatrendien mukaisten tapahtuman- ja elämyskonseptien kehittämiseen.

Rush Factoryn visio, strategia ja taloudelliset tavoitteet
Visio – Bisneksenä ilo ja elämykset
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
Rush Factoryn kasvusuunnitelma ja kasvustrategia on suunniteltu siten että Yhtiö pysyy ketteränä, joustavana ja
kannattavuustasoltaan tavoitteiden mukaisina, myös Yhtiön nopeasti kasvaessa. Yhtiön liiketoiminta on alusta
alkaen rahoitettu myyntituotoilla ja liiketoimintaa on pystynyt orgaanisesti laajentamaan uusiin maihin sekä
investoimaan uusiin laitteisiin ja tapahtuma- ja elämyskonsepteihin käytettävään kalustoon. Yhtiö pyrkii
taloudellisesti olemaan sellaisessa asemassa, että se pystyy laajentamaan uusia menestyskonseptejaan
mahdollisimman nopeasti ja siten hyödyntämään tapahtumakonseptien potentiaali mahdollisimman tehokkaasti.
Yhtiö tavoittelee tulevaisuudessa kannattavaa kasvua ja resursseja nopeamman markkinakysyntään reagointikyvyn
saavuttamiseksi. Vaikka Yhtiön myynti on tähän mennessä keskittynyt lähinnä yhteen kaupalliseen tuotteeseen,
Color Obstacle Rushiin, on Yhtiö tämän ohella kehittänyt ja valmistellut uusia tapahtumakonsepteja, jotka toimivat
samalla liiketoimintamallilla kuin COR. Rush Factory on myös suunnitellut liiketoimintamallin laajentamista liikunnan
lisäksi viihdetapahtumiin, jossa Yhtiö uskoo sille olevan suurin markkinapotentiaali tulevaisuudessa.
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Taloudelliset tavoitteet
Rush Factoryn tavoitteena on saavuttaa 12 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2020, siten että Yhtiön kannattavuus
säilyy erinomaisella tasolla (25—35 % välillä). Kyse on Yhtiön tavoitteesta, ei ennusteesta. Tavoitteen toteutuminen
riippuu useista tekijöistä, joista kaikki eivät ole Yhtiön hallittavissa. Vuoden 2018 aikana Color Obstacle Rush tapahtuman myyntitulot tulevat odotetusti laskemaan maltillisesti Yhtiön vähentäessä Color Obstacle Rush tapahtumien määrää vapauttaakseen resursseja uuden tapahtumakonseptin Rush Workoutin testaamiseen. COR tapahtumien määrä palaa takaisin 2017 vuoden tasolle kaudella 2019 ja tämän lisäksi Rush Workout tulee myös
osaksi COR kiertuetta, jakaen kiertueen kiinteitä kustannuksia, lisäten kiertueen tapahtumien kokonaismäärää ja luo
näin pohjaa Yhtiön uudelle kasvulle.
Yhtiö tavoittelee pitkällä aikavälillä vahvaa ja tasaista kasvua, mutta yksittäisten tapahtuma- ja elämyskonseptien
elinkaarien vaiheet voivat vaikuttaa Rush Factoryn kasvukehitykseen lyhyellä aikavälillä. Yhtiön tapahtumaportfolion
laajentuessa, Rush Factory kykenee hajauttamaan ja ajoittamaan eri tapahtuma- ja elämyskonseptien elinkaarien
vaiheet eri ajankohtiin, minkä tavoitteena on vähentää lyhyen aikavälin vaihtelua Yhtiön liikevaihdon kasvussa.

Organisaatio
Ennen 20.6.2018 Rush Factoryn liiketoiminta toimi sisaryritysten ryhmittymänä, joista jokainen yhtiö oli vastuussa
yhdestä tai useammasta maantieteellisestä alueesta. Listautumisprosessin selkeyttämiseksi ja yhtiörakenteen
virtaviivaistamiseksi muodostettiin uusi yhtiörakenne, jossa kaikki liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt toimivat
listautuvan emoyhtiön alla. Listattava yhtiö, Rush Factory Oyj on perustettu 20.6.2018 ja toimii emoyhtiönä täysin
omistetuille tytäryhtiöille, jotka ovat vuonna 2014 perustettu Funrun Finland Oy, vuonna 2015 perustettu Funrun
Events UK Limited ja vuonna 2016 perustettu VE Volkslauf Events GmbH (kts. alla oleva kuvaaja). Konserni on
muodostettu virallisesti 26.6.2018 ja konsernirakenteeseen ei ole tulossa muutoksia listautumisen yhteydessä. Rush
Factory -konsernissa Yhtiön tytäryhtiöt jatkavat toimintaansa maayhtiöinä, jotka vastaavat omasta
maantieteellisestä markkinastaan. Emoyhtiö tuottaa kaikille maayhtiöille liiketoiminnan suunnittelun,
tapahtumakonseptien kehittämisen, markkinoinnin, talousraportoinnin ja henkilöstöhallinnon. Funrun Finland Oy
on tuottanut Suomen ja Ruotsin tapahtumat 1.1.2018 alkaen, Funrun Events UK Limited tuottaa Iso-Britannian
tapahtumat ja VE Volkslauf Events GmbH tuottaa Saksan, Ranskan ja Itävallan. Vuosina 2016 ja 2017 Suomen yhtiön
toimintaan kuului muun muassa kaluston vuokraaminen edellä mainituille tapahtumien tuotannosta vastanneille
yhtiöille.
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Rush Factory Oyj

Funrun Finland Oy
(100 % omistus)

VE Volkslauf Events
GmbH
(100 % omistus)

Funrun Events UK
Limited
(100 % omistus)

Organisaatiorakenne Rush Factoryn listautuessa

25%

33%

42%

Funrun Finland Oy

Funrun Events UK Ltd

VE Volkslauf Events GmbH

Rush Factoryn liikevaihdon jakauma per yhtiö 1.1.-30.6.2018

Henkilöstö
Yhtiön ydintiimillä on laaja-alainen, pitkä ja monimuotoinen kokemus alalta ja ovat sitoutuneita jatkamaan Yhtiön
kehittämistä listautumisen jälkeen. Yhtiöesitteen julkaisupäivänä ydintiimin jäsenet olivat kaikki myös Yhtiön
osakkeenomistajia. Merkittävimpinä kilpailuetuina henkilöstön osalta on innovaatiokykyinen tuotekehitys sekä
merkittävän näkyvyyden mahdollistaneen myynnin ja markkinoinnin tuottaminen.
Yhtiö työllistää Yhtiöesitteen julkaisupäivänä kymmenen henkilöä, joista yksi on määräaikainen työntekijä ja loput
vakituisia. Lisäksi tapahtumissa käytetään vuokratyövoimaa ja kausiapua toiminnan kausiluontoisuuden vuoksi.
Työntekijöiden määrän odotetaan lisääntyvän hieman listautumisen johdosta. Yhtiön tavoitteena on tarjota
henkilöstölleen tavoitteellinen ja viihtyisä työpaikka. Rush Factoryn pääkonttori sijaitsee Raumalla. Lisäksi Yhtiöllä
on varastotilat Turussa sekä Lapissa Satakunnassa.
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Tapahtuma- ja elämyskonseptit
Rush Factoryn tapahtumaportfoliossa on useita, monella liiketoiminnan mittarilla mitattuja onnistuneita
tapahtumakonsepteja, joista osa tekee yhä aktiivisesti kiertuetta. Yhtiön tapahtuma- ja elämyskonseptien
tuotantomalli keskittyy ensisijaisesti elämyksien tuottamiseen perinteisten hyödykkeiden tai palveluiden sijaan.
Yhtiön nykyiset ja aikaisemmat tapahtuma- ja elämyskonseptit ovat liikunta- ja hyvinvointipainotteisia tapahtumia,
joissa yhdistyvät esterata ja musiikkifestivaalien tunnelma. Tuotetut tapahtumat eroavat kuitenkin vakavamielisistä
urheilutapahtumista leikkimielisyydellään ja toisin kuin musiikkifestivaalit, Rush Factoryn tapahtumat eivät ole
riippuvaisia esiintyjästä tai paikasta, mikä vähentää tapahtumien tuottamisen riskiä. Tulevaisuudessa Rush Factory
ei ole kuitenkaan sitoutunut tuottamaan pelkästään liikuntapainotteisia tapahtumia, vaan suunnittelee
laajentumista myös muunlaisiin konsepteihin, kuten viihdetapahtumiin.
Valitut tapahtumakonseptit ovat esiteltynä alla. Alle lueteltujen tapahtumien lisäksi, vuodelle 2019 on suunnitteilla
uuden tapahtuman lanseeraus.
Markkinoitavuus

Kiinnostus ja
kysyntä

Tuotannon
skaalautuvuus

Potentiaali
kansainvälisesti

Talon sisäinen
tuotantopotentiaali

Tapahtumapaikkojen
määrä

Tapahtumakonseptien evoluutio
Yhtiön aikaisemmat tapahtuma- ja elämyskonseptit
SnowRunFest
SnowRunFest keräsi ensimmäisessä tapahtumassaan 2 700 osallistujaa ja oli osallistujamäärässä mitattuna Suomen
suosituin vasta lanseerattu tapahtuma. SnowRunFest -tapahtumassa yhdistyivät menevä musiikki, lumi ja hauska
esterata. Konsepti ei ole enää tuotannossa tapahtuman vaatimien sää- ja ympäristöolosuhteiden haasteellisuuden
takia, sillä talvi, lumi ja sopivat valaistusolosuhteet rajoittavat konseptille sopivan sesongin pituutta sekä
kansainvälistä markkinapotenttiaalia.
Manic Run
Manic Run oli jatke ja pidemmälle kehitetty versio SnowRunFestistä. Tapahtuma oli sisätiloissa järjestetty
juoksutapahtuma, jossa yhdistyivät viihdyttävä esterata, musiikki ja valoshow. Kuusi kertaa järjestetty tapahtuma
keräsi 3 800 kävijää. Tapahtuman järjestäminen sisätiloissa johti kuitenkin korkeisiin kustannuksiin, minkä takia
Manic Run -tapahtumia ei ole enää tuotannossa.
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Rush Factoryn tuotannossa olevat tapahtuma- ja elämyskonseptit
Color Obstacle Rush
Color Obstacle Rush (COR) on ainutlaatuinen tapahtumakonsepti, joka yhdistää väripuuteroidun juoksun, hauskan
esteradan ja musiikkifestivaalin toisiinsa. Tapahtumaa on järjestetty kansainvälisesti jo yli 150 kertaa ja on
viihdyttänyt yli 400 000 kävijää kahdeksassa eri maassa. Color Obstacle Rush -tapahtumat ovat olleet tuotannon
kustannustehokkuutta parantavien innovaatioiden ansiosta taloudellisesti hyvin kannattavia ja toimivat
edistyksellisen markkinointi- ja lipunmyyntimallin ansiosta kokonaan tulorahoituksella. Erittäin kevytrakenteinen
kansainvälistymismalli mahdollisti COR:in kasvun nopean tahdin ja on tuotannossa tehdyn kehitystyön ansiosta
helposti skaalattavissa. Malli toimii pohjana tuleville tapahtumakonsepteille ja mahdollistaa Yhtiön laajentumisen ja
kasvun. Vuonna 2017 COR:n osuus Yhtiön vertailukelpoisesta liikevaihdosta oli 100 %. Vuonna 2018 osuuden
arvioidaan laskevan 96 prosenttiin Yhtiön liikevaihdosta Rush Workoutin lanseerauksesta johtuen. Rush Factoryn
liikevaihdon riippuvuus COR-konseptista odotetaan laskevan vuonna 2019, jolloin Yhtiön tavoitteena on, että COR
muodostaa noin 78 prosenttia Yhtiön liikevaihdosta.
Rush Workout
Rush Workout on uusi leikkimielinen ryhmäliikuntatapahtuma ja menestyneen Color Obstacle Rushin seuraaja. Rush
Workout -tapahtuma on jaettu kolmeen eri vaiheeseen tapahtuman aikana: lämmittelyyn, esterataan ja
loppuviilennykseen. Rush Workoutissa tärkeintä on mahdollisimman hauska liikunta, eikä osallistuakseen tarvitse
olla huippukuntoinen urheilija. Tapahtuma on vähemmän vaativa sijainnin kannalta ja on nopeampi järjestää kuin
esimerkiksi COR, mikä johtaa alhaisempiin kustannuksiin. Rush Workout lanseerattiin vuoden 2018 aikana ja
tapahtuman odotetaan seuraavan samaa kasvukäyrää kuin COR alkuvuosinaan. Rush Workoutia on järjestetty
samassa yhteydessä COR:n tapahtumakiertueen kanssa. Vuonna 2018 Rush Workout -konseptin arvioidaan
muodostavan noin 4 % Yhtiön liikevaihdosta. Vuonna 2019 Yhtiön tavoitteena on, että Rush Workout vastaa noin
14 % Yhtiön liikevaihdosta.
Uudet ja tulevat tapahtuma- ja elämyskonseptit
Tulevat tapahtumat
Uusien tapahtumien ensimmäinen kiertuevuosi järjestetään ensin pienemmässä mittakaavassa kotimaassa, jotta
testattava tapahtuma saadaan muokattua parhaaseen mahdolliseen muotoon ennen täyden tapahtumakiertueen
toteuttamista.
Rush Factoryn täysin uuden tapahtuma- ja elämyskonseptin pilottikiertue ja lanseeraus on suunniteltu toteutuvan
vuonna 2019. Konseptin täysimuotoinen kansainvälinen kiertue on suunniteltu ajoittuvan vuoteen 2020. Rush
Factoryn tavoittena on, että täysin uudet tapahtumakonseptit muodostavat yhteenlaskettuna noin 8 % Rush
Factoryn liikevaihdosta vuonna 2019 ja tavoitteena on kasvattaa vahvasti täysin uusien tapahtuma- ja
elämyskonseptien osuutta Yhtiön liikevaihdosta vuonna 2020.
Yhtiön omien uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien lisäksi Rush Factory kehittää parhaillaan myös yhteistyössä
Rabbit Merchandising Oy:n kanssa uutta konseptia uudelle kohderyhmälle joka omalta osaltaan auttaa Yhtiön
kasvutavoitteiden saavuttamisessa.
Tapahtumien tuottaminen valituille kumppaneille
Yhtiön omien tapahtuma- ja elämyskiertueiden lisäksi, Rush Factory tarkastelee myös tapauskohtaisesti
mahdollisuuksia tuottaa tapahtumia muille alan toimijoille palveluna, mikäli Yhtiön resurssit tämän mahdollistavat
ja tapahtuman tuottaminen sekä toteuttaminen voidaan toteuttaa kannattavasti. Rush Workout -tapahtumaa on
mm. myyty yksityistapahtuman muodossa oman kiertueensa ohella, jolloin ylimääräisiä kiinteitä kustannuksia
tapahtuman järjestämisestä ei synny. Täten liiketoiminnan laajentaminen yritystapahtumiin laajemmassa
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mittakaavassa sekä valittujen kumppaneiden tapahtumien toteuttaminen ovat vaihtoehtoja, joita Rush Factory
tarkastelee jatkuvasti.

Merkittävimmät tehdyt ja tulevat investoinnit
Rush Factory on viime vuosina investoinut pääasiassa tapahtumatuotannossa käytettäviin esteisiin sekä
tapahtumatuotannossa hyödynnettävään kalustoon. Yhtiön suunnittelee investoivansa noin 1,0 – 1,5 miljoonaa
euroa uuden tapahtumakonseptin tuotekehitykseen. Investoinnit tulevat pääosin olemaan tapahtumakalustoon
kohdistuvia investointeja mm. tuote- ja kalustokehitykseen sekä tuottamiseen ja valmistamiseen. Investoinneilla
hankittavia tai kehitettävää tapahtumakalustoa tullaan hyödyntämään myös muissa tapahtumakonsepteissa ja ne
mahdollistavat tapahtumien järjestämisen myös tällä hetkellä Yhtiölle hiljaiseen talvisesonkiaikaan.

Immateriaalioikeudet
Yhtiöllä ei ole rekisteröityjä immateriaalioikeuksia. Johdon ilmoituksen mukaan Yhtiön tapahtumien nimien ja
logojen elinkaari on siinä määrin lyhyt, ettei esimerkiksi tavaramerkkirekisteröinneillä saavuteta merkittäviä etuja.
Yhtiö selvittää parhaillaan keksintöjen ja kehittämänsä kaluston patentointi- ja suojausmahdollisuuksia.
Yhtiö tutkii aina tapauskohtaisesti tarpeita suojata erillisiä tuotteita tai tapahtumissa käytettävää kalustoa.

Merkittävät sopimukset
Yhtiöllä on sopimukset ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa palkanlaskennan ja maksuliikenteen palveluista.
Lipunmyyntijärjestelmään liittyvän maksuliikenteen järjestämisessä Yhtiö käyttää ulkopuolisia maksupalveluita.
Funrun Finland Oy:lla on alihankintasopimus Fin 158 Oy:n kanssa. Fin 158 Oy suunnittelee tapahtumatuotannossa
tarvittavia laitteita ja keksintöjä sekä tuottaa niitä. Fin 158 Oy on lähipiirisopimus, mutta sen kaupalliset ehdot ovat
Yhtiön näkemyksen mukaan tavanomaiset ja markkinaehtoiset. Yhtiöllä on myös V-Team Oy:n kanssa sopimus. VTeam Oy valmistaa alihankintana tapahtumatuotannossa tarvittavia laitteita ja välineitä. Alihankintasopimus koskee
metallitöitä.
Rush Factoryn osakkeenomistajien välillä on osakassopimus. Osakassopimukset on kuvattu tarkemmin Yhtiöesitteen
osiossa ”Osakassopimukset”.

Oikeudenkäynnit
Yhtiö on toimittanut Bournemouthin alioikeuteen toimitettavan vastausluonnoksen koskien kannetta liittyen
henkilövahinkoon, jonka ovat kantajan mukaan aiheutuneet Funrun Events UK Limitedin huolimattomuuden
johdosta kantajan osallistuessa väriestejuoksutapahtumaan. Vastausluonnoksen mukaisesti Funrun Events UK
Limited tulee kiistämään korvausvelvollisuutensa asiassa. Yhtiön arvion mukaan kantajan korvauskanne voi olla
enimmillään 10 000 puntaa lisättynä oikeudenkäyntikuluilla. Yhtiön näkemyksen mukaan tapaus kuuluu Yhtiön
vastuuvakuutuksen piiriin.

Vakuutukset
Yhtiöllä on voimassa tavanomaiset vastuu- kuljetus-, omaisuus-, työeläke-, tapaturma- ja henkivakuutukset. Funrun
Events UK Limited on ottanut Color Obstacle Rush -tapahtumia koskevan tapahtumanjärjestäjän vastuuvakuutuksen
ja VE Volkslauf Events GmbH on ottanut tapahtumanjärjestäjän vastuuvakuutuksen.
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Katsaus Yhtiön taloudellisiin tietoihin
Seuraavassa Yhtiöesitteen osiossa on esitetty yhteenveto Rush Factoryn liiketoiminnan kehittymisestä 30.6.2018
päättyneeltä puolivuotisjaksolta sekä vertailutietohavainnollistus 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta.
Rush Factory -konserni muodostui virallisesti 26.6.2018 ja koostuu Rush Factory Oyj emoyhtiöstä ja Rush Factoryn
tytäryhtiöistä Funrun Finland Oy, Funrun Events UK Limited ja VE Volkslauf Events GmbH. Rush Factory -konsernin
puolivuotisjakson 1.1.- 30.6.2018 tuloslaskelma on pro forma -muodossa. Funrun Finland Oy:n tilinpäätös tilikausilta
2016 ja 2017 on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti. Rush Factory Oyj:n ja Funrun Finland
Oy:n 30.6.2018 päättyneen puolivuotisjakson tuloslaskelma ja tase on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön
(FAS) mukaisesti ja puolivuotiskatsaus on esitetty First Northin sääntöjen edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt
puolivuotisluvut ovat tilintarkastamattomia. VE Volkslauf Events GmbH vuoden 2016 tilintarkastukseen liittyi
huomautus liittyen yhtiön omaan pääomaan, tämä on korjattu vuonna 2017. Tilintarkastuskertomukset eivät sisällä
muita huomautuksia.
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:n
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.
Johdon laatiman Rush Factory -konsernin taseen 30.6.2018 muodostaa Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE
Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd taseet, mistä edellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen
osakeomistus ja laskutus on eliminoitu. Rush Factoryn 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. Johdon laatimasta Rush Factory Oyj:n emoyhtiön
ja konsernin taseesta on julkistettu 12.10.2018 päivätty kertomus tuloslaskelman ja taseen yleisluontoisesta
tarkastuksesta.
Tilikausilta 1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 on esitetty tuloslaskelmista vertailutietohavainnollistus, 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
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tilinpäätöstä. Funrun Events UK Ltd:llä ja VE Volkslauf Events GmbH:lla ei ole ollut velvollisuutta suorittaa
lakisääteistä tilintarkastusta.
Funrun Finland Oy on tuottanut Suomen ja Ruotsin tapahtumat 1.1.2018 alkaen. Vuosina 2016 ja 2017 Suomen
yhtiön toimintaan kuului muun muassa kaluston vuokraaminen edellä mainituille tapahtumien tuotannosta
vastanneille yhtiöille. Rush Factoryn osakkeenomistajiin kuuluva Varitalent Oy on tuottanut aiemmin osan Rush
Factoryn tapahtumista lisenssitoimintana, lissenssisopimuksen päättymisen jälkeen tapahtumien tuotanto on
siirtynyt takaisin Rush Factorylle.

Käyttöpääomalausunto
Rush Factoryn johdon näkemyksen mukaan Yhtiön käyttöpääoman määrä riittää kattamaan Yhtiön tämänhetkiset
tarpeet ja tarpeet seuraavan 12 kuukauden ajalle tämän Yhtiöesitteen päivämäärästä lähtien.

Tuloslaskelma
Rush Factory -konserni1
Pro forma
1.1.-30.6.2018

Rush Factory2
Vertailutieto
1.1.-31.12.2017

Rush Factory2
Vertailutieto
1.1.-31.12.2016

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
KÄYTTÖKATE
Käyttökate-%

1 877
3
-829
-131
-590
330
18 %

4 092
0
-1 471
-156
-1 059
1 407
34 %

3 969
25
-1 479
-102
-1 807
605
15 %

Poistot ja arvonalentumiset

-45

-86

-91

285
15 %

1 320
32 %

514
13 %

Rahoitustuotot ja -kulut

-30

-7

-5

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

255

1 313

509

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

255

1 313

509

Tuloverot

-120

-85

-12

TILIKAUDEN VOITTO

135

1 228

497

LIIKEVOITTO
Liikevoitto-%

1

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 osalt a 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.

2

Tilikausilta 1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 on esitetty tuloslaskelmista vertailutietohavainnollistus, missä nykyinen Rush Factory -konserni on muodostettu
takautuvasti ja nykyisen konsernin ulkopuolella nykyään oleviin yhtiöihin liittyvät kirjaukset on oikaistu vastaamaan tilanne tta, 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
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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.
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Tase
Rush Factory konserni1
TASE

Rush Factory konserni1

Tilintarkastamaton

TASE

30.6.2018

Tilintarkastamaton
30.6.2018

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

26
4
29

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

445
0
0
115
560

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

234
273
507

PAKOLLISET VARAUKSET

10

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma

0

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Sijoitukset yhteensä

0
0

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

536

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Vaihto-omaisuus yhteensä

145
145

Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

685
88
0
89
190
1 052

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 052

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 622

Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

163
0
36
265
464

Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

477

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 085

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 622

1

Johdon laatiman Rush Factory -konsernin taseen 30.6.2018 muodostaa Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK
Ltd taseet, mistä edellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen osakeomistus ja laskutus on eliminoitu. Rush Factoryn 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. Johdon laatimasta Rush Factory Oyj:n emoyhtiön ja konsernin taseesta on julkistettu 12.10.2018 päivätty kertomus tuloslaskelman ja
taseen yleisluontoisesta tarkastuksesta.
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Tunnusluvut
Liikevaihto (EUR 1 000)

Käyttökate (EUR 1 000)
4,092

3,969

Käyttökate, % liikevaihdosta
34%

15%

1,407
605

1.1.–31.12.2016
(vertailutieto)

1.1.–31.12.2017
(vertailutieto)

1.1.–31.12.2016
(vertailutieto)

Rush Factory
Liikevaihto (EUR 1

000)1

Käyttökate (EUR 1

000)1

Käyttökate, % liikevaihdosta
Liikevoitto (EUR 1
Liikevoitto, %

1.1.–31.12.2017
(vertailutieto)

1.1.-30.6.2018

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

1 877

4 092

3 969

330

1 407

605

18 %

34 %

15 %

1

000)1

285

1 320

514

liikevaihdosta1

15 %

32 %

13 %

000)1

Tilikauden tulos (EUR 1

135

1 228

497

Tilikauden tulos, % liikevaihdosta1

7%

30 %

13 %

Omavaraisuusaste, %

60 %

-

-

Nettovelkaantumisaste, %

-85 %

-

-

1

Tilikausien 1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 tuloslaskelmien tiedot perustuvat vertailutietohavainnollistukseen, missä nykyinen 26.6.2018 muodostettu Rush
Factory -konserni on muodostettu takautuvasti ja nykyisen konsernin ulkopuolella nykyään oleviin yhtiöihin liittyvät kirjaukset on oikaistu vastaa maan 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 osalt a 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.

Laskentakaavat
Käyttökate, % liikevaihdosta =
Liikevoitto, % liikevaihdosta =

Käyttökate
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevaihto

Tilikauden tulos, % liikevaihdosta =
Omavaraisuusaste, % =

*100

*100

Tilikauden tulos
Liikevaihto

*100

Oma pääoma
Taseen loppusumma - Saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, % =

*100

Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamisest
Oma pääoma
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*100

Huomioita Yhtiön taloudellisesta kehityksestä
Seuraavassa osiossa on esitetty Rush Factoryn liiketoiminnan kehitystä 30.6.2018 päättyneeltä puolivuotisjaksolta
sekä vertailutietohavainnollistuksen vertailutiedot 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta. Esitetyt
puolivuotisluvut 30.6.2018 päättyneeltä puolivuotisjaksolta ovat tilintarkastamattomia. Rush Factory Oyj
perustettiin 20.6.2018 ja Rush Factory -konserni muodostui virallisesti 26.6.2018, kun aiemmin itsenäisesti
toimineiden sisaryhtiöiden Funrun Finland Oyn, Funrun Events UK Limitedin ja VE Volkslauf Events GmbH:n
osakekannat siirtyivät kokonaisuudessaan perustetun emoyhtiön Rush Factory Oyj:n omistukseen.
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:n
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.
Johdon laatiman Rush Factory -konsernin taseen 30.6.2018 muodostaa Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE
Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd taseet, mistä edellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen
osakeomistus ja laskutus on eliminoitu. Rush Factoryn 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. Johdon laatimasta Rush Factory Oyj:n emoyhtiön
ja konsernin taseesta on julkistettu 12.10.2018 päivätty kertomus tuloslaskelman ja taseen yleisluontoisesta
tarkastuksesta.
Tilikausilta 1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 on esitetty tuloslaskelmista vertailutietohavainnollistus, 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.
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Huomioita taloudellisesta kehityksestä puolivuotisjaksolla 1.1. – 30.6.2018
Tuloslaskelman tietoja
Yhtiö on koonnut nämä pro forma -taloudelliset tiedot ja esittänyt ne havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan
tilannetta, jossa nykymuotoinen Rush Factory -konserni olisi muodostunut 1.1.2018.
Liikevaihto
Puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2018 Yhtiön pro forma liikevaihto oli 1 877 tuhatta euroa. 30.6.2018 taseeseen sisältyy
685 tuhatta euroa vielä järjestämättä olevien tapahtumien lipunmyynnistä saatuja ennakkomaksuja.
Liiketoiminnan kulut
Pro forma henkilöstökulut puolivuotisjaksolla oli 131 tuhatta euroa. Henkilöstökulut suhteessa Yhtiön liikevaihtoon
oli ajanjaksolla 1.1. – 30.6.2018 noin 7 %. Henkilöstökulujen maltillinen taso suhteessa Yhtiön liikevaihtoon perustuu
pääosin Yhtiön kevyestä organisaatiorakenteesta ja liiketoimintamallista.
Yhtiön pro forma materiaalit ja palvelut olivat puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2018 829 tuhatta euroa, mikä vastaa noin
44 % Rush Factoryn puolivuotiskauden liikevaihdosta.
Pro forma liiketoiminnan muut kulut olivat puolivuotiskaudella 590 tuhatta euroa. Liiketoiminnan muiden kulujen
osuus Yhtiön liikevaihdosta oli noin 31 %. Liiketoiminnan muiden kulujen merkittävin erä on ollut markkinointikulut,
jotka olivat 245 tuhatta euroa ja noin 42 % liiketoiminnan muista kuluista vuoden 2018 ensimmäisellä
puolivuotisjaksolla. Markkinointikulut koostuvat enimmäkseen tapahtumien internet-mainonnasta, lähinnä
Facebook-, Snapchat- ja Google-mainonnasta. Kone- ja kalustokulut ovat olleet toiseksi suurin kuluerä liiketoiminnan
muissa kuluissa samana ajankohtana. Erä sisältää tapahtumien järjestämiseen liittyvän kaluston hankinnan ja käytön
Yhtiölle aiheuttamat kulut.
Käyttökate
Rush Factoryn pro forma käyttökate puolivuotiskaudella 1.1.-30.6.2018 oli 330 tuhatta euroa vastaten noin 18 %
Yhtiön puolivuotiskauden liikevaihdosta. Käyttökate tilikautena 2018 tulee laskemaan vuoden 2017 vertailukauteen
verrattuna pääosin johtuen tulevaisuudessa lanseerattavien uusien konseptien tuotekehityksestä,
tuotekehitysvaiheessa olleen Rush Workoutiin tehdyistä investoinneista sekä henkilöstömäärän kasvamisesta
listautumisen ja täysin uusien konseptien valmisteluita varten. Tuotekehityksessä ollut Rush Workout on myös vienyt
viikonloppuna järjestettävien käyttökatteeltaan kannattavempien COR-tapahtumien tapahtumapäiviä, millä on ollut
käyttökatetta laskeva vaikutus.
Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot (pro forma) puolivuotiskaudella 1.1.-30.6.2018 oli 45 tuhatta euroa.
Liikevoitto
Rush Factoryn pro forma liikevoitto puolivuotiskaudella 1.1.-30.6.2018 oli 285 tuhatta euroa. Liikevoiton osuus
Yhtiön puolivuotiskauden liikevaihdosta on noin 15 %.
Tuloverot
Puolivuotiskauden 1.1.-30.6.2018 jaksotetut pro forma tuloverot olivat yhteensä 120 tuhatta euroa. Yhtiössä ei ole
vahvistettuja tappioita.
Tilikauden voitto
Rush Factoryn puolivuotiskauden 1.1.-30.6.2018 voitto oli 135 tuhatta euroa (pro forma), jonka osuus
puolivuotiskauden liikevaihdosta on noin 7 %.
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Tasetietoja
Rush Factoryn taseen loppusumma 30.6.2018 oli 1 622 tuhatta euroa. Johdon laatiman Rush Factory -konsernin
taseen 30.6.2018 muodostaa Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events
UK Ltd taseet, mistä edellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen osakeomistus ja laskutus on eliminoitu.
Varat
Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 30.6.2018 yhteensä 536 tuhatta euroa. Merkittävimmän erän Yhtiön pysyvissä
vastaavissa muodostaa aineelliset hyödykkeet 507 tuhatta euroa.
Rush Factoryn vaihtuvat vastaavat olivat 30.6.2018 yhteensä 1 085 tuhatta euroa. Yhtiön vaihtuvat vastaavien
merkittävin tase-erä on rahat ja pankkisaamiset 477 tuhatta euroa. Konsernin vaihto-omaisuus 145 tuhatta euroa
koostui Funrun Finland Oy:n varastosta 116 tuhatta euroa ja Funrun Events UK Ltd:n varastosta 28 tuhatta euroa.
Varasto koostuu tapahtumissa myytävistä oheistuotteista. Myyntisaamisiin sisältyy erääntynyt saatava, jonka saldo
62 tuhatta euroa. Saaminen on kurantti, eli se tullaan suorittamaan Yhtiölle. Siirtosaamiset koostuvat enimmäkseen
internet-mainonnan kulujaksotuksista.
Oma pääoma ja velat
Rush Factoryn oma pääoma oli 560 tuhatta euroa 30.6.2018 ja noin 35 % taseen loppusummasta. Yhtiön
omavaraisuusaste 30.6.2018 päättyneellä puolivuotiskaudella oli noin 60 %. Konsernin oma pääoma koostuu Rush
Factory Oyj:n osakepääomasta 445 tuhatta euroa sekä konsernin 20.6.2018 - 30.6.2018 tuloslaskelmasta 115 tuhatta
euroa. Konsernin positiivinen tulos muodostui tytäryhtiöiden hankinnoista syntyneestä nettomääräisestä
konsernipassiivasta, joka tuloutettiin kerralla.
Yhtiöllä oli 30.6.2018 1 052 tuhatta euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Rush Factoryn lyhytaikainen vieras
pääoma koostuu pääasiassa saaduista ennakoista 685 tuhatta euroa ja siirtoveloista 190 tuhatta euroa.
Ennakkomaksut koostuvat vielä järjestämättä olevien tapahtumien lipunmyynnistä kirjatuista ennakkomaksuista.
Siirtovelat koostuvat pääosin palkkajaksotuksista sekä jaksotetuista tuloveroveloista. Ostovelat on maksettu ajallaan
eikä Yhtiöllä ole merkittäviä erääntyneitä ostovelkoja. Muut korottomat velat koostuvat enimmäkseen kausiveroista.
Nettokäyttöpääoma
Yhtiön nettokäyttöpääoma 30.6.2018 on ollut 293 tuhatta euroa negatiivinen. Liiketoiminnan nettokäyttöpääoma
on myös historiallisesti ollut negatiivinen. Liiketoiminta ei ole vaatinut lyhytaikaista käyttöpääomarahoitusta, koska
tapahtumien pääsyliput veloitetaan ennakkomaksuina.
Nettovelka
Yhtiössä ei ole ulkopuolista korollista velkaa. Yhtiön rahat ja pankkisaamiset olivat 477 tuhatta euroa ja Yhtiön
käyttöpääoma oli negatiivinen 293 tuhatta euroa.

Huomioita vertailutietohavainnollistuksessa esitettyjen vertailutietojen kehityksestä tilikaudella 2017
verrattuna tilikauteen 2016
Rush Factory Oyj -konsernin vertailukelpoiset tuloslaskelmat tilikausilta 2016 ja 2017 on koottu kuvaamaan tuloksen
muodostumista kesäkuussa 2018 muodostunutta konsernirakennetta vastaavasti. Näihin vertailukelpoisiin 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 vv. 20162017 tuottamien Suomen ja Ruotsin tapahtumien osuudelta (ns. carve out -tuloslaskelma). Tilikauden 2018 alusta
edellä kuvatut yhtiöt sekä Suomen ja Ruotsin tapahtumien tuottamisen liiketoiminta sisältyvät kokonaisuudessaan
kesäkuussa 2018 muodostetun konsernin tytäryhtiöihin.
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Tuloslaskelman tietoja
Liikevaihto
Rush Factoryn vertailukelpoinen liikevaihto tilikaudella 2017 oli 4 092 tuhatta euroa (3 969 tuhatta euroa), mikä
vastaa noin 3 % kasvua edellisestä tilikaudesta. Asiakkaiden kiinnostus Rush Factoryn tapahtumia kohtaan oli vahvaa
myös vuonna 2017 ja liikevaihdon maltillinen kasvu tilikaudella 2017 verrattuna tilikauteen 2016 johtuu Yhtiön
päätuotteen saturaatiopisteen lähestymisestä. Tilikaudella Rush Factory on käynnistänyt Yhtiön Rush Workout
elämyskonseptin markkinatestauksen, ja konseptin aktiivinen kiertue on käynnistynyt vuonna 2018.
Kalenterivuonna 2018 Color Obstacle Rush -tapahtumien ennustetaan muodostavan 96 % liikevaihdosta ja Rush
Workout -tapahtumien 4 % liikevaihdosta.
Liiketoiminnan kulut
Rush Factoryn vertailukelpoiset henkilöstökulut olivat 156 tuhatta euroa (102 tuhatta euroa), mikä vastaa noin 53 %
muutosta verrattuna tilikauteen 2016. Vertailukelpoisten henkilöstökulujen taso suhteessa Yhtiön
vertailukelpoiseen liikevaihtoon säilyi matalana vastaten noin 4 % Rush Factoryn tilikauden 2017 vertailukelpoisesta
liikevaihdosta (3 %) johtuen Yhtiön kevyestä organisaatiorakenteesta ja skaalautuvasta liiketoimintamallista.
Vertailukelpoisten henkilöstökulujen kasvu tilikaudella 2017 johtuu pääasiassa Rush Factoryn tulevaisuuden kasvuun
valmistautumisesta sekä Yhtiön liiketoimintamallin eri prosessien tehostamisesta muun muassa alihankkijoiden
käytön vähentäminen.
Vertailukelpoiset materiaalit ja palvelut olivat 1 471 tuhatta euroa (1 479 tuhatta euroa) laskien noin 1 % tilikaudesta
2016. Vertailukelpoiset materiaalit ja palvelut vastasivat noin 36 % Yhtiön vuoden 2017 vertailukelpoisesta
liikevaihdosta (37 %).
Vertailukelpoiset liiketoiminnan muut kulut olivat 1 059 tuhatta euroa (1 807 tuhatta euroa) laskien noin 41 %
verrattuna tilikauteen 2016. Vertailukelpoisten liiketoiminnan muiden kulujen osuus Yhtiön vertailukelpoisesta
liikevaihdosta oli 26 % (46 %).
Käyttökate
Tilikaudella 2017 Rush Factoryn vertailukelpoinen käyttökate on kasvanut merkittävästi verrattuna edellisvuoteen.
Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi vuonna 2017 noin 133 % verrattuna tilikauteen 2016. Yhtiön vertailukelpoinen
käyttökate oli 1 407 tuhatta euroa (605 tuhatta euroa), mikä vastaa noin 34 % (15 %) Yhtiön vertailukelpoisesta
liikevaihdosta.
Poistot
Tilikauden 2017 vertailukelpoiset poistot olivat 86 tuhatta euroa (91 tuhatta euroa).
Liikevoitto
Vertailukelpoinen liikevoitto tilikaudella 2017 oli 1 320 tuhatta euroa (514 tuhatta euroa) kasvaen noin 157 %
tilikaudesta 2016. Vertailukelpoisen liikevoiton osuus Yhtiön tilikauden 2017 vertailukelpoisesta liikevaihdosta on
noin 32 % (13 %).
Tuloverot
Rush Factoryn tilikauden 2017 vertailukelpoiset verot olivat 85 tuhatta euroa. Tilikaudella 2016 vertailukelpoiset
verot olivat 12 tuhatta euroa.
Tilikauden voitto
Vertailukelpoinen tilikauden voitto oli 1 228 tuhatta euroa (497 tuhatta euroa). Vertailukelpoinen tilikauden voitto
kasvoi vuonna 2017 noin 147 % verrattuna tilikauteen 2016.
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Yhtiön hallitus, johto ja tilintarkastajat
Yleistä yhtiön hallinnosta
Rush Factory noudattaa hallintonsa järjestämisessä Suomen osakeyhtiölakia. Yhtiö ei noudata Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodi 2010 -suositusta, sillä se ei ole Yhtiön koon ja liiketoiminnan laajuuden mukaan perusteltua. Yhtiön
hallinto on osakeyhtiölain mukaisesti jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.
Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta.
Osakkeenomistajat käyttävät heille kuuluvia oikeuksia pääasiallisesti yhtiökokouksessa, jonka kutsuu tavallisesti
koolle Yhtiön hallitus. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiökokouksen pitämistä vaatii kirjallisesti Yhtiön
tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön
liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Yhtiön hallussa.

Hallitus
Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Rush Factory Oyj:n
hallitus vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja muista
hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa
yhtiökokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen
vastaisena pätemätön. Yhtiön hallitus valitaan vuosittain yhtiökokouksessa ja siihen kuuluu yhtiöjärjestyksen
mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä, jotka osakkeenomistajat valitsevat
varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kunkin hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmistö kokouksessa läsnä
olevista jäsenistä kannattaa. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus valitsee itselleen
puheenjohtajan. Hallitukseen kuuluvat Yhtiöesitteen päivämäärällä seuraavat henkilöt:
Nimi

Syntymävuosi

Asema hallituksessa

Hallituksessa alkaen

Juhani Salo

1955

Puheenjohtaja

2018

Juho Ylimäki

1983

Varsinainen jäsen

2018

Heidi Mannila

1989

Varsinainen jäsen

2018

Riku Räsänen

1972

Varsinainen jäsen

2018

Mika Ali-Rantala

1970

Varsinainen jäsen

2018

Hallituksen jäsenten esittelyt
Juhani Salo, s. 1955, OTK, asianajaja, varatuomari, Hallituksen puheenjohtaja
Juhani Salo on toiminut yli 20 vuoden aikana useiden osakeyhtiöiden hallituksissa sekä yhtiöiden johtohenkilöiden
neuvonantajana. Juhani on toiminut yli 30 vuoden ajan asianajajana sekä paikallisten vakuutusyhdistysten
hallituksissa 1997-2012. Juhani toimii LähiTapiola Lännen Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta
2013 lähtien ja LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2017 lähtien.
Heidi Mannila, s. 1989, KTM, Hallituksen varsinainen jäsen
Heidi Mannila on ollut laaja-alaisesti mukana erilaisten tapahtumien kehittämiseen, tuottamiseen ja toteuttamiseen
tähtäävissä keskeisesissä toiminnoissa. Hänellä on pitkä työhistoria tapahtuma-alalta ja Heidi on ollut
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tapahtumakiertueilla mukana jo vuosien ajan muun muassa tuottajana. Ennen Rush Factoryä Heidi on toiminut
kehitysjohtajana, brändijohtajana ja tuottajana. Tällä hetkellä Heidi keskittyy Rush Factoryn toiminnan
kehittämiseen ja uusien tapahtumien lanseeraamiseen.
Riku Räsänen, s. 1972, Hallituksen varsinainen jäsen
Riku Räsänen on pitkän linjan yrittäjä viihde- ravintola- ja matkailualalla. Hän on RPR Group -konsernin omistaja ja
toimitusjohtaja sekä Raumanmeren Juhannus -festivaalin perustaja. RPR Group -konserniin kuuluu muun muassa
Suomen elämyspalvelu Oy. Riku on ollut aktiivinen myös kunnallispolitiikassa ja hän on toiminut mm. useamman
kauden Rauman kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa.
Juho Ylimäki, s. 1983, KTT, Hallituksen varsinainen jäsen
Juho Ylimäellä on vahva akateeminen tausta ja osaaminen yhtiöiden strategisessa johtamisessa ja on muun muassa
julkaissut useita akateemisia tutkimusartikkeleita koskien strategista johtamista sekä teollista markkinointia. Juho
on toiminut muun muassa tutkijana Vaasan yliopistossa ja on yksi Improve Research Ltd:n perustajista. Hän toimii
St. Gallenin yliopiston Behavioral Research Lab:in johtajana sekä Improve Research Ltd:n hallituksen
puheenjohtajana.
Mika Ali-Rantala, s. 1970, KTM, Hallituksen varsinainen jäsen
Mika Ali-Rantalalla on pitkäaikainen kokemus pääomasijoitustoiminnasta ja on Aboa Venture Managementin osakas.
Mika on toiminut ja toimii useiden kotimaisten yhtiöiden hallituksissa.

Yhtiön johto
Toimitusjohtajan nimittää Yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä suojelee aktiivisesti Yhtiön etua. Toimitusjohtajan on toimitettava
hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi ja vastaa siitä, että Yhtiön
kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Hän ohjaa ja valvoo Rush Factory Oyj:n
liiketoimintaa sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.
Rush Factory Oyj:n toimitusjohtajana on 20.6.2018 alkaen toiminut Markus Niemelä.
Rush Factory Oyj:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. operatiivisen liiketoiminnan, toimintaperiaatteiden ja
muiden liiketoimintojen ohjaamisen Yhtiön strategian mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti
kuukausittain ja ryhmää johtaa toimitusjohtaja. Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä Rush Factory Oyj:n
johtoryhmään kuuluu kolme (3) jäsentä. Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön johtoryhmän jäsenet tämän
Yhtiöesiteen päivämääränä:
Nimi

Syntymävuosi

Asema

Johtoryhmässä alkaen

Markus Niemelä

1984

Toimitusjohtaja

2018

Lauri Kokko

1985

Operatiivinen esimies

2018

Mika Metsämäki

1984

Kaupallinen johtaja

2018

Johtoryhmän jäsenten esittelyt
Markus Niemelä, s. 1984, Toimitusjohtaja
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Rush Factoryn toimitusjohtaja ja perustaja, Markus Niemelä, on Yhtiön innovaatiojohtaja. Markuksella on
pitkäaikainen kokemus tapahtumien järjestämisestä ja kehittämisestä. Hän toimi ennen Yhtiön perustamista
ammattiurheilijana moottoriurheilun parissa. Lopetettuaan uransa moottoriurheilun parissa, Markus on järjestänyt
lukuisia menestyksekkäitä tapahtumia, kuten Manic Run, SnowRunFest, Väriestejuoksu ja COR. Johtuen Markuksen
merkittävistä saavutuksista yrittäjänä, Suomen Yrittäjät palkitsivat hänet Vuoden Nuorena Yrittäjänä Satakunnassa
vuonna 2016 ja Markus oli tämän lisäksi myös yksi viidestä kansallisesta finalistista Vuoden Nuoreksi Yrittäjäksi.
Markus toimii Rush Factoryn lisäksi Niemelän Markka ja Ropo Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.
Lauri Kokko, s. 1985, BBA, Operatiivinen esimies
Lauri Kokko toimii Rush Factoryn operatiivisena esimiehenä. Hänellä on päävastuu Color Obstacle Rush tapahtumien tuotannosta kaikissa maissa ja toimii tuottajien esimiehenä. 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. Tapahtumatuotantoa ennen, Lauri omisti
turvallisuusyrityksen, jonka myötä asiantuntijuus tapahtumien turvallisuusvaatimuksista on kehittynyt.
Mika Metsämäki, s. 1984, KTM, Kaupallinen johtaja
Mika Metsämäki on toiminut Rush Factoryn kaupallisena johtajana Yhtiön perustamisesta lähtien. Mika on vastuussa
Yhtiön taloudellisesta suunnittelusta, raportoinnista ja sijoittajaviestinnästä. Lisäksi hän valvoo Yhtiön
taloushallinnon osastoa ja tukee tapahtumakonseptien kehittämistä taloudellisesta näkökulmasta. Mikalla on ennen
Rush Factoryyn liittymistä yli kahdeksan vuoden kokemus taloushallinnosta ja johtamisesta.

Eräitä tietoja hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä
Ellei seuraavassa ole muuta todettu, tämän Yhtiöesitteen päivämääränä yksikään hallituksen jäsenistä,
toimitusjohtaja taikka yksikään muu johdon jäsenistä ole viime viiden vuoden aikana:
▪ saanut tuomiota liittyen petosrikoksiin tai -rikkomuksiin,
▪ toiminut johtavassa asemassa, kuten hallinto-, johto-, tai valvontaelimen jäsenenä tai kuulunut johtoon
sellaisessa Yhtiössä, joka on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai saneeraukseen, tai
▪ ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattijärjestöt) syytteen tai seuraamuksen kohteena tai
saanut tuomioistuimelta tuomiota kelpaamattomuudesta toimimaan minkään Yhtiön hallinto-, johto- tai
valvontaelimissä tai hoitamaan minkään Yhtiön liiketoimintaa.
Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiön kaupallisena johtajana toimiva Mika Metsämäki on toiminut hallituksen
jäsenenä ja COO:na keväällä vuonna 2018 konkurssiin menneessä Verso Globe Oy:ssä.
Yhtiön hallituksen ja johdon omistukset
Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän omistamat osakkeet ja niihin oikeuttavat
oikeudet Yhtiössä tämän Yhtiöesitteen päivämääränä ennen Osakeannin toteuttamista.
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Nimi

Asema

Osakkeet

Niemelän Markka & Ropo Oy

Toimitusjohtaja

1 671 587

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

88 650

Lauri Kokko (Varitalent Ltd Oy12)

Operatiivinen esimies

51 750

Varitalent on Lauri Kokkon 100 % omistama yhtiö
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Riku Räsänen

Hallituksen jäsen

88 650

Yhtiön optio-oikeudet on kuvattu Yhtiöesitteen kohdassa ”Tietoja Yhtiön osakkeesta ja osakkeenomistajista”.

Johdon palkitseminen
Rush Factory on perustettu 20.6.2018 ja tilikaudella 2018 Yhtiöesitteen päivämäärään mennessä hallituksen jäsenille
on maksettu palkkioita seuraavasti:
Palkkiot (euroa)

2018

Juhani Salo

0

Juho Ylimäki

0

Heidi Mannila

0

Riku Räsänen

0

7.9.2018 pidetyssä ylimääräisessä yhttiökokouksessa Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 500 euroa /
kokous ja hallituksen jäsenelle 400 euroa / kokous. Yksinkertaisten teknisluonteisten asioiden päätöksistä
sähköpostikokouksissa ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Kulukorvaukset Suomessa matkustettaessa korvataan
Yhtiön kulukorvauspolitiikan mukaisesti. Kokouspalkkio tulee voimaan Yhtiön perustamisesta 20.6.2018. 20.6.2018
perustetun emoyhtiön Rush Factory Oyj:n tytäryhtiöt maksovat johtoryhmälle palkkaa tai palkkioita 31.12.2017
päättyneellä tilikaudella yhteensä 10 637,58 euroa.
Lähipiiriliiketoimet
Hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajalla Juhani Salolla on ollut lainopilliseen neuvontaan liittyviä
toimeksiantoja sekä Yhtiöltä että sen merkittävältä osakkeenomistajalta Niemelän Markka & Ropo Oy:ltä. Salo ei
siten ole Hallinnointikoodin 2015 suositusten mukaan Yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton
hallituksen jäsen.
Funrun Finland Oy:lla on alihankintasopimus Fin 158 Oy:n kanssa. Fin 158 Oy suunnittelee tapahtumatuotannossa
tarvittavia laitteita ja keksintöjä ja tuottaa niitä. Fin 158 Oy on lähipiirisopimus, mutta sen kaupalliset ehdot ovat
Yhtiön näkemyksen mukaan tavanomaiset ja markkinaehtoiset.
Lisäksi Henri Kiviaho toimii Yhtiön kiertuesuunnittelukonsulttina toiminimensä Henri Kiviaho Services kautta, Henri
Kiviaho on yksi Yhtiön osakkeenomistajista.
Muita lähipiiriliiketoimia ei ole ollut.

Tilintarkastajat
Yhtiön 20.6.2018 perustamissopimuksen valitsemana tilintarkastajana toimii Revico Grant Thornton Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan Timo Helle.
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Tietoja Yhtiön osakkeesta ja osakkeenomistajista
Osakkeen tiedot
Osakkeen kaupankäyntitunnus

RUSH

Osakkeen ISIN-tunnus

FI4000348909

Tietoja osakkeesta ja osakepääomasta
Yhtiön Kaupparekisteriin rekisteröity osakepääoma oli tämän Yhtiöesitteen päivämääränä 250 000 euroa. Tämän
Yhtiöesitteen päivämäärällä Yhtiön kaupparekisteriin rekisteröity osakemäärä on yhteensä 1 941 667 kappaletta.
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen Yhtiön osake tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole
nimellisarvoa. 18.10.2018 tehdyn 100 000 euron suunnatun osakeannin johdosta Rush Factory Oyj antaa
Kasvattajarahasto Ky:lle 25 000 uutta osaketta. 100 000 euron osakepääoman korotus on Yhtiöesitteen
päivämääränä vireillä Kaupparekisterissä.
Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 28.9.2018.
Listautumisannin Osakkeet siirretään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 8.11.2018. Osakkeet on laskettu liikkeeseen
Suomen lain mukaisesti. Yhtiön osakkeet ovat euromääräisiä. Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiö ei omista
omia osakkeitaan.

Omistusrakenne
Yhtiöllä oli Yhtiöesitteen päivämäärällä kahdeksan (8) osakkeenomistajaa. Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja ei omista
Yhtiön osakkeita. Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön omistajat sekä heidän osakeomistuksensa välittömästi
ennen Listautumisantia mukaan lukien Yhtiöesitteen päivämääränä Kaupparekisterissä vireillä olevat 25 000 uutta
osaketta sekä välittömästi Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannin Osakkeet merkitään:

Ennen Listautumisantia1
Osakkeenomistaja

Jälkeen Listautumisannin

Osakkeiden lukumäärä

%-osakkeista

Osakkeiden lukumäärä

%-osakkeista

1 671 587

85,00 %

1 671 587

61,53 %

Riku Räsänen

88 650

4,51 %

88 650

3,26 %

Mika Metsämäki

88 650

4,51 %

88 650

3,26 %

Varitalent Ltd Oy

51 750

2,63 %

51 750

1,90 %

Henri Kiviaho

19 630

1,00 %

19 630

0,72 %

Tatu Mäkilä

16 300

0,83 %

16 300

0,60 %

Jari Malmivaara

5 100

0,26 %

5 100

0,19 %

Niemelän Markka ja Ropo Oy

Kasvattajarahasto Ky
Uudet omistajat
Yhteensä

25 000

1,27 %

-

-

575 000

21,17 %

1 966 667

100,00 %

2 716 667

100,00 %

1

Mukaan lukien Yhtiöesitteen päivämääränä Kaupparekisterissä vireillä olevat 25 000 uutta osaketta
Olettaen, että merkintäsitoumus käytetään kokonaisuudessaan.

2
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200

0002

7,36 %

Voimassa olevat osakeantivaltuutukset
Yhtiön osakkeenomistajat päättivät Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.10.2018 valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 771 250 uutta Yhtiön osaketta.
Valtuutus on voimassa 12 kuukauden ajaksi yhtiökokouksesta lukien. Muuta hallitukselle aiemmin annettuja
valtuutuksia ei ole. Rush Factoryn hallitus päätti 18.10.2018 yhtiökokouksen 11.10.2018 antaman valtuutuksen
perusteella Listautumisannista, jossa Yhtiö tarjoaa Suomessa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
yksityishenkilöiden ja yhteisöjen sekä institutionaalisten sijoittajien ja henkilöstön merkittäväksi yhteensä enintään
750 000 Listautumisannin Osaketta tässä Yhtiöesitteessä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Hallituksen päätöksen
mukainen Listautumisannissa tarjottavien Listautumisannin Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 38,1 % Yhtiön
kaikista osakkeista välittömästi ennen Listautumisantia, ja noin 27,6 % Listautumisannin jälkeen, olettaen että
Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja kun osakkeiden kokonaismäärä välittömästi ennen listautumisantia
sisältää Yhtiöesitteen päivämääränä Kaupparekisterissä vireillä olevat 25 000 uutta osaketta.

Osakemäärään vaikuttavat sopimukset
Rush Factoryn hallitukselle myönnettiin Yhtiön 7.9.2018 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valtuudet
päättämään optio-oikeuksien antamisesta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä saa olla yhteensä enintään 60 000 osaketta. Yhtiön hallitukselle annettu valtuutus on
voimassa 12 kuukautta pidetystä ylimääräisestä yhtiökokouksesta. Optio-oikeuden nojalla optio-oikeudella
merkittävän osakkeen merkintähinta on sama kuin Yhtiön Listautumisannin Osakkeesta maksettava merkintähinta
suunnitellussa Listautumisannissa. Optioita ei ole Yhtiöesitteen päivämääränä annettu kenellekään eikä Yhtiön
hallitus ole päättänyt optioiden antamisesta tai palkkiojärjestelmistä joihin optiot liittyisivät.
Yhtiön Taloudelliselle Neuvonantajalle annetaan 4.4.2018 allekirjoitetun sopimukseen perustuen warrantit, jotka
oikeuttavat merkitsemään 2 % omistusosuutta vastaavan osakemäärän Rush Factoryn osakkeita neljän (4) vuoden
kuluessa listautumishetkestä samalla hinnalla kuin Yhtiön Listautumisannin Osakkeesta maksettava merkintähinta.

Merkintäsitoumukset
Kasvattajarahasto Ky on antanut Yhtiölle merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti Kasvattajarahasto Ky sitoutuu
merkitsemään 175 000 Listautumisannin Osaketta. Merkintäsitoumuksen Osakkeet vastaavat noin 23,3
prosenttia kaikista Listautumisannin Osakkeista sekä noin 6,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisannin Osakkeet merkitään kokonaisuudessaan..
Kasvattajarahasto Ky on myöntänyt merkintäsitoumuksen toteuttamista varten 18.10.2018 Yhtiölle 700 000
euron velkakirjalainan, joka on vaihdettavissa ehtojen mukaisesti Listautumisannin Osakkeiksi.
Rabbit Merchandising Oy on antanut Yhtiölle merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti Rabbit Merchandising Oy
sitoutuu merkitsemään 37 500 Listautumisannin Osaketta. Merkintäsitoumuksen Osakkeet vastaavat noin 5,0
prosenttia kaikista Listautumisannin Osakkeista sekä noin 1,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisannin Osakkeet merkitään kokonaisuudessaan.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
Rush Factoryllä ei ole Yhtiöesitteen päivämääränä vahvistettuja osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

Osakassopimukset
Listautumisannissa merkintäsitoumuksen antaneella Kasvattajarahasto Ky:llä on Yhtiön pääomistajan kanssa
tekemänsä osakassopimuksen perusteella oikeus valita Yhtiön hallitukseen yksi jäsen. Yhtiön avainhenkilöillä on
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keskenään laadittu osakassopimus, jossa on sovittu luovutusrajoituksista ja työskentelyvelvoitetta koskevia
sopimusehtoja. Muita osakassopimuksia ei ole.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)
Rabbit Merchandising Oy ja Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat Kasvattajarahasto Ky:tä lukuunottamatta 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.
Nykyisten osakkeenomistajien yhteenlaskettu osuus Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on 100
prosenttia ennen Listautumisantia ja noin 78,8 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että
kaikki Listautumisannin Osakkeet merkitään ja Kasvattajarahasto Ky:n sekä Rabbit Merchandising
Oy:n merkintäsitoumukset käytetään kokonaisuudessaan.

Osingonjakopolitiikka
Rush Factoryn tavoitteena on keskittyä liiketoiminnan kasvattamiseen ja uusien konseptien lanseeraukseen. Yhtiön
kasvustrategian vaatimien investointien ja strategian toteuttamisen vuoksi Yhtiöllä ei ole tavoitteena jakaa
osinkoja lähivuosina.
Yhtiö
voi
kuitenkin
jakaa
osinkoja,
mikäli
yhtiökokous
päättää
osingonmaksusta
ja liiketoimintaolosuhteet sallivat osinkojen jakamisen siten että osingonjako ei
vaaranna Yhtiön strategiassa määriteltyjä kasvutavoitteita.

Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän historiallinen kehitys
Rush Factoryn osakepääoma oli Yhtiön perustamispäivänä 20.6.2018 66 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 275
000 osaketta. Yhtiön osakepääoma on korotettu 12.9.2018 250 000 euroon ja osakemäärä kasvoi 1 941 667
osakkeeseen toteutuneen osakevaihdon johdosta. Osakkeiden määrä kasvaa 25 000 osakkeella ja osakepääoma
100 000 eurolla 18.10.2018 suunnatun osakeannin johdosta Kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen.
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Verotus
Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Yhtiöesitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan
verolainsäädäntöön. Muutokset verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti.
Yhteenveto ei ole tyhjentävä eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä.
Sijoittamista harkitsevien tulisi kääntyä oman veroasiantuntijansa puoleen saadakseen tietoja Listautumisantiin ja
Listautumisannin Osakkeiden merkitsemiseen, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä veroseuraamuksista
Suomessa. Sijoittajien, joiden verotukseen saattaa vaikuttaa myös muiden maiden kuin Suomen lainsäädäntö, tulee
kääntyä veroasiantuntijan puoleen heidän yksilöllisiin olosuhteisiinsa soveltuvien veroseuraamusten osalta.

Taustaa
Seuraavassa käsitellään sellaisia olennaisimpia Suomen tuloveroseuraamuksia, jotka saattavat olla merkittäviä
Listautumisannin liikkeelle laskun kannalta. Seuraavassa käsitelty kohdistuu vain Suomen verolainsäädäntöön eikä
siinä oteta huomioon minkään toisen maan verolainsäädäntöä. Seuraavassa ei käsitellä veroseuraamuksia, jotka
kohdistuvat sellaisiin osakkeenomistajiin, joihin sovelletaan erityisiä säännöksiä. Tällaisia osakkeenomistajia ovat
muun muassa liiketoimintaa harjoittamattomat tai verovapaat yhteisöt sekä avoimet tai kommandiittiyhtiöt.
Seuraavassa ei myöskään käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia. Osinkoja koskevien
tuloverovaikutusten osalta yhteenvedossa käsitellään vain osingonjakoja, kun osingosta on päätetty
Listautumisannin Osakkeiden tultua kaupankäynnin kohteeksi First Northissa.
Kuvaus perustuu pääosin:
▪ tuloverolakiin (30.12.1992/1535, muutoksineen)
▪ lakiin elinkeinotulon verottamisesta (23.6.1968/360, muutoksineen)
▪ lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978 muutoksineen)
▪ varainsiirtoverolakiin (29.11.1996/931, muutoksineen).
Lisäksi seuraavassa on otettu huomioon oikeuskäytäntö sekä sellaiset veroviranomaisten päätökset ja lausunnot,
jotka ovat voimassa ja saatavilla tämän Yhtiöesitteen päivämääränä. Yllä mainittua verolainsäädäntöä voidaan
tulevaisuudessa muuttaa ja näillä muutoksilla voi olla myös takautuva vaikutus.

Yleistä
Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Yleisesti
verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan
vain Suomesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan
kuuluvaksi luettavaa tuloa verotetaan Suomessa.
Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee täällä
yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on täällä vakituinen asunto ja koti. Ansiotuloa, palkkatulo mukaan lukien,
verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan ja pääomatuloa suhteellisen 30 prosentin verokannan mukaan. Jos
verotettavien pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuonna 30 000 euroa, vero ylimenevästä määrästä on 34
prosenttia. Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia. Suomalaiset yhtiöt ovat
Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia.
Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Osakkeiden ostoon, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä
veroseuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille.

63

Suomalaisten yhteisöjen verotus
Luovutusvoitot ja -tappiot
Suomalaiset yhteisöt ovat velvollisia suorittamaan yhteisöveroa maailmanlaajuisista tuloistaan. Osakkeiden
luovutushinta luetaan suomalaisella yhteisöllä yleensä joko elinkeinotoiminnan tai henkilökohtaisen tulolähteen
veronalaiseksi tuloksi. Henkilökohtaisen tulolähteen osalta luovutusvoittoihin sovelletaan tuloverolain säännöksiä.
Suomalaisen yhteisön verotettava tulo määritetään erikseen elinkeinotoiminnan tulolähteen ja henkilökohtaisen
tulolähteen osalta. Molempien tulolähteiden tuloa, josta on vähennetty tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä
aiheutuneet menot, verotetaan 20 prosentin verokannan mukaan. Myytyjen osakkeiden hankintameno on yhteisölle
vähennyskelpoista menoa sen tulolähteen tulosta, johon myydyt osakkeet kuuluivat. Elinkeinotoiminnan
tulolähteeseen kuuluvien muiden kuin käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta mahdollisesti aiheutunut
luovutustappio voidaan lähtökohtaisesti vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Elinkeinotoiminnan
tulolähteen vahvistetut tappiot voidaan vähentää tappiovuotta seuraavien kymmenen vuoden aikana
elinkeinotoiminnan tulolähteen verotettavasta tulosta. Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kohdistettavat
luovutustappiot ovat vähennettävissä vain tappion verovuonna tai sitä seuraavien viiden vuoden aikana muun
toiminnan tulolähteen veronalaisista luovutusvoitoista. Vuodesta 2016 alkaen luovutustappiot ovat toissijaisesti
vähennyskelpoisia myös muista pääomatuloista.
Yllä mainitusta poiketen yhteisön (muu kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan) saamat luovutusvoitot sellaisista
elinkeinotoimintaan kuuluvista käyttöomaisuusosakkeista, jotka yhteisö on omistanut vähintään vuoden ajan ja
jotka oikeuttavat vähintään 10 prosenttiin yhtiön osakepääomasta, voivat olla tietyillä edellytyksillä verovapaita.
Luovutustappiot tällaisista osakkeista ovat tässä tapauksessa verotuksessa vähennyskelvottomia.
Käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutuksesta syntynyt tappio
on vähennyskelpoinen vain osakkeiden luovutuksista saaduista voitoista verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna.
Osingot
First Northissa listatun yhtiön jakamien osinkojen verotus riippuu muun muassa siitä, onko Suomessa yleisesti
verovelvollinen osingonsaaja julkisesti noteerattu yhtiö vai muu yhtiö. Jos osingonsaaja on julkisesti noteerattu yhtiö,
sen saamat osingot ovat pääsääntöisesti verovapaata tuloa. Siinä tapauksessa, että osinko on saatu
osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista, saadusta osingosta 75 prosenttia on kuitenkin
veronalaista tuloa ja 25 prosenttia verovapaata.
Jos osingonsaaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, sen saamat osingot ovat koko määrältään veronalaisia,
mikäli osakkeenomistaja ei omista välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan listatun yhtiön pääomasta.
Jos välitön omistus on osinkoa jaettaessa vähintään 10 prosenttia, osinkotulo ei ole osakkeenomistajan veronalaista
tuloa. Jos osingot on saatu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista, osingoista on veronalaista
tuloa 75 prosenttia ja 25 prosenttia verovapaata tuloa omistusosuudesta riippumatta.
Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotus
Luovutusvoitot ja -tappiot
Osakkeiden myynnistä saatua luovutusvoittoa verotetaan lähtökohtaisesti Suomessa yleisesti verovelvollisen
yksityishenkilön ja kuolinpesän pääomatulona. Osakkeiden myynnistä aiheutunut luovutustappio taas katsotaan
lähtökohtaisesti luovutusvoitosta vähennyskelpoiseksi luovutustappioksi. Luovutusvoittoja verotetaan 30 prosentin
verokannan mukaan. Jos verotettavien pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuonna 30 000 euroa, vero
ylimenevästä määrästä on 34 prosenttia. Luovutuksesta aiheutuneet voitot eivät ole kuitenkaan veronalaisia, mikäli
luonnollisen henkilön tai kuolinpesän omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat verovuonna enintään 1 000
euroa.
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Yksityishenkilöiden elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden myynnistä aiheutuvat luovutustappiot voidaan
vähentää vain omaisuuden luovutusvoitoista luovutusvuonna ja viitenä luovutusta seuraavana vuotena.
Luovutuksesta aiheutuneet tappiot eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia, mikäli luonnollisen henkilön tai
kuolinpesän myymän omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat verovuonna enintään 1 000 euroa. Mikäli
osakkeiden luovutus liittyy kuitenkin yksityishenkilön tai kuolinpesän elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, jaetaan
muiden kuin käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoitto verotettavaksi ansiotulona ja pääomatulona
elinkeinotoimintaan kuuluvan nettovarallisuuden perusteella. Elinkeinotoiminnan tappioiden vähentäminen
tapahtuu kuten yllä kohdassa ”Suomalaisten yhteisöjen verotus” on esitetty.
Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan vähentämällä osakkeiden luovutushinnasta niiden alkuperäisen hankintahinnan
ja myynnistä aiheutuneiden kulujen yhteismäärä. Vaihtoehtoisesti yksityishenkilöt ja kuolinpesät voivat todellisen
hankintamenon sijasta käyttää verotuksessa hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettamana vähennetään 20
prosenttia luovutushinnasta, mikäli myydyt osakkeet on omistettu alle kymmenen vuoden ajan. Mikäli osakkeet on
omistettu vähintään kymmenen vuoden ajan, hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta. Mikäli
hankintameno-olettamaa sovelletaan todellisen hankintahinnan sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden
kustannusten katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää erikseen. Mikäli
osakkeet kuuluvat elinkeinotoimintaan, ei hankintameno-olettamaa sovelleta, vaan luovutusvoitto tai -tappio
lasketaan todellisen hankintahinnan ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden kulujen perusteella. Suomessa yleisesti
verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on lisättävä veroilmoitukseensa tiedot verovuonna tapahtuneista
osakkeiden luovutuksista.
Osingot
Suomalaisen luonnollisen henkilön ja kuolinpesän listatusta yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia on
veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia osingoista on verovapaata tuloa. Sovellettava verokanta on 30 prosenttia.
Jos verotettavien pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuonna 30 000 euroa, vero ylimenevästä määrästä on
34 prosenttia.
Kun listattu yhtiö jakaa osinkoa Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle, sen on
tehtävä jakamastaan osingosta ennakonpidätys. Tällä hetkellä ennakonpidätyksen määrä on 25,5 prosenttia
maksetusta osingosta. Yhtiön pidättämä vero luetaan osingonsaajan verovuoden verojen hyväksi lopullisessa
verotuksessa. Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien on tarkistettava
esitäytetyltä veroilmoitukselta, että tiedot osinkotuloista ovat oikeat sekä ilmoitettava mahdollisista virheistä ja
puutteista veroviranomaisille.
Rajoitetusti verovelvolliset sijoittajat
Luovutusvoitot tai -tappiot
Suomessa rajoitetusti verovelvolliset sijoittajat eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia osakkeiden
luovutuksesta saatavasta voitosta, ellei rajoitetusti verovelvollisella katsota olevan tuloverolaissa tarkoitettua
kiinteää toimipaikkaa Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän toimipaikan omaisuudeksi.
Osingot
Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön saamasta osingosta perittävän lähdeveron määrä on 30 prosenttia
ja rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamasta osingosta perittävän lähdeveron määrä on 20 prosenttia, ellei
soveltuvassa verosopimuksessa toisin määrätä.
Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamisalaan
kuuluville henkilöille maksetuista osingoista maksettava lähdeveroprosentti on alennettu. Sovellettavan
lähdeveroprosentin määräytyminen on syytä tarkistaa erikseen valtio- ja verosopimuskohtaisesti.
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Kun hallintarekisteriin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden osakkeiden omistajat ovat oikeutettuja osinkoon, osinkoja
maksava suomalainen yhtiö maksaa osingon omaisuudenhoitajalle, joka välittää maksetut osingot
osakkeenomistajalle. Jos hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetun osingon saaja asuu verosopimusvaltiossa,
osingosta peritään verosopimuksen mukainen lähdevero, kuitenkin aina vähintään 15 prosenttia. Mikäli
verosopimuksen mukainen lähdevero on tätä alhaisempi, liikaa peritty lähdevero voidaan hakea palautettavaksi.
Edellä mainitun vähintään 15 prosentin veron perintä edellyttää, että ulkomainen omaisuudenhoitaja on merkitty
verohallinnon pitämään rekisteriin ja asuu valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus. Lisäksi edellytetään,
että ulkomaisella omaisuudenhoitajalla on suomalaisen tilinhoitajayhteisön kanssa sopimus osakkeen
säilyttämisestä. Tässä sopimuksessa on muun muassa sitouduttava ilmoittamaan osingonsaajan asuinvaltio
tilinhoitajayhteisölle ja antamaan tarvittaessa lisätietoja verohallinnolle. Mikäli mainitut kriteerit eivät täyty,
hallintarekisteriosingosta peritään 30 prosentin lähdevero.
Suomen verolainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä sellaisista osingoista, jotka maksetaan
emotytäryhtiödirektiivin (90/435/ETY) 2 artiklassa esitetyssä EU-jäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitäville yhteisöille,
jotka omistavat suoraan vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta. Lähdeveroa ei
myöskään peritä tietyin edellytyksin osingoista, jotka maksetaan tietyille Euroopan talousalueella asuville
ulkomaisille yhteisöille tai niihin sovelletaan alennettua lähdeverokantaa riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin,
jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle.
Varainsiirtovero
Suomessa ei peritä varainsiirtoveroa suomalaisen yhtiön osakkeiden luovutuksista, kun kohteena olevat osakkeet
ovat kaupankäynnin kohteena yleisölle avoimessa säännöllisesti toimivassa kaupankäynnissä. Tällaiseksi katsotaan
muun muassa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettu monenkeskinen
kaupankäyntijärjestelmä (ja sääntöjensä mukaan First North on kyseisenlainen monenkeskinen
kaupankäyntijärjestelmä) edellyttäen, että yhtiön liikkeeseen laskemat arvopaperit on liitetty arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään. Verovapaus
edellyttää lisäksi, että osakkeet vaihdetaan kiinteää rahavastiketta vastaan, ja että välittäjä tai muu kaupan osapuoli
on sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu sijoituspalvelun
tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupan osapuoleksi markkinalla, jolla kauppa toteutetaan. Jos
luovutuksensaajan välittäjänä ei ole varainsiirtoverolaissa määritelty arvopaperikauppias (toisin sanoen välittäjä on
ulkomainen arvopaperikauppias, jolla ei ole sivuliikettä tai toimistoa Suomessa), verottomuuden edellytyksenä on,
että verovelvollinen luovutuksensaaja ilmoittaa luovutuksesta Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden
kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä tekee vuosi-ilmoituksen veroviranomaisille verotusmenettelyä koskevan lain
mukaisesti.
Mikäli kauppa tehdään muulla tavalla kuin varainsiirtoverovapauden piirissä olevana kauppana ja joko myyjä tai
ostaja tai molemmat ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia, osakkeiden luovutuksista on ostajan maksettava
varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia luovutushinnasta. Varainsiirtoveron vähimmäismäärä on 10 euroa. Jos ostaja ei ole
Suomessa yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen suomalainen sivuliike
tai -konttori, on myyjän perittävä vero ostajalta.
Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaisen luottolaitoksen tai
sijoituspalveluyrityksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, ei luovutuksesta pääsääntöisesti peritä
varainsiirtoveroa.
Mikäli kaupan osapuolena tai välittäjänä on suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos tai ulkomaisen
sijoituspalveluyrityksen tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, se on velvollinen
perimään varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen valtiolle.
Uusien osakkeiden liikkeelle laskemisen yhteydessä ei makseta varainsiirtoveroa.
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Yhtiöjärjestys
1. Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on Rush Factory Oyj, ruotsiksi Rush Factory Abp ja englanniksi Rush Factory Plc.
2. Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Rauma.
3. Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on yleisötapahtumien järjestäminen oheistoimintoineen, ravintolatoiminta, yhteisötapahtumien
palvelutuotanto, viihdealan ja kulttuuritoimintojen konsultointipalvelujen tuottaminen sekä mainittuihin
toimintoihin liittyvien tavaroiden maahantuonti, maastavienti, kauppa ja vuokraus. Yhtiö voi omistaa, ostaa, myydä
ja vuokrata osakkeita, kiinteistöjä ja ajoneuvoja sekä tehdä niillä kauppaa.
4. Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
5. Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
6. Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus
voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
7. Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin
merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
8. Yhtiökokoukset
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä.
Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun tilintarkastaja tai
osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista,
kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koolle kutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.
9. Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua
yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.
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Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla.
10. Varsinainen yhtiökokous
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tulolaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä osingon jakamisesta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta,
valittava
7. hallituksen jäsenet sekä
8. tilintarkastaja,
käsiteltävä
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
12. Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
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Yrityksen nimi

Funrun Finland Oy (2662352-1)

Pöytäkirja 01/2018

Yrityksen kotipaikka

Rauma

Varsinainen yhtiökokous
Päivämäärä ja paikka: 21.5.2018, Turku
Läsnäolijat: Niemelän Markka ja Ropo Oy, edustajaan Markus Niemelä (90 osaketta ja ääntä)
Jari Malmivaara (10 osaketta ja ääntä)

Asiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Kokouksen avaus
Markus Niemelä avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Tilinpäätös 31.12.2017; esittely
Esiteltiin tilinpäätös sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot ajalta 1.1.31.12.2017. Katsottiin myös kyseiseen tilinpäätökseen liittyvä tilintarkastuskertomus.
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.
Voitonjako
Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilikauden voiton 114.940,57 euron käsittelystä.
Voitto kirjataan edellisten kausien voitto/tappio- tilille eikä osinkoa jaeta.
Vastuuvapaus
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta ja palkkiot
Päätettiin valita yhtiön hallitukseen Markus Niemelä ja Ulla Ahro ja että
hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.
Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Timo Helle ja tilintarkastajan
palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Allekirjoitus:
----------------------------Markus Niemelä

-------------------------------Jari Malmivaara
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FUNRUN FINLAND OY

TASE VASTAAVAA

EUR
31.12.2017

EUR
31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Liikearvo

30 931,50

41 242,00

4 800,00

35 731,50

7 200,00

48 442,00

408 649,80

408 649,80

405 047,35

405 047,35

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja laitteet
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

444 381,30

453 489,35

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet

94 670,72

94 670,72

112 446,45

112 446,45

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset myyntisaamiset

69 449,20

65 374,16

Muut lyhytaikaiset saamiset

19 714,30

28 295,73

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

77 841,32

167 004,82

22 912,12

116 582,01

30 430,29

30 430,29

4 723,43

4 723,43

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

292 105,83

233 751,89

TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

736 487,13

687 241,24

FUNRUN FINLAND OY

TASE VASTATTAVAA

EUR
31.12.2017

EUR
31.12.2016

2 500,00

2 500,00

OMA PÄÄOMA
Osake-. osuus- tai muu vastaava pääoma
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

99 750,00

99 750,00

99 750,00

99 750,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

118 897,59

75 823,13

Tilikauden voitto (tappio)

114 940,57

43 074,46

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

336 088,16

221 147,59

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

0,00

100 000,00

16 007,80

0,00

Lyhytaikaiset ostovelat

263 100,73

285 718,90

Muut lyhytaikaiset velat

92 475,33

70 340,99

Lyhytaikaiset siirtovelat

28 815,11

Saadut ennakot. lyhytaikaiset

400 398,97

10 033,76

466 093,65

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

400 398,97

466 093,65

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

736 487,13

687 241,24

FUNRUN FINLAND OY

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot

EUR
1.1.2017-31.12.2017

EUR
1.1.2016-31.12.2016

1 233 056,16

1 595 953,29

18,00

24 747,43

MATERIAALIT JA PALVELUT
Aineet. tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos

-331 789,45
-17 775,73

Ulkopuoliset palvelut
MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ

-635 988,46
-349 565,18

98 797,35

-537 191,11

-36 478,23

-85 911,43

-386 043,41

-623 102,54

-96 300,17

-48 566,53

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

-18 266,35
-3 956,59

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

-9 254,19
-22 222,94

-4 406,41

-118 523,11

-13 660,60
-62 227,13

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

-63 410,17

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
YHTEENSÄ

-63 410,17

-76 201,43

-76 201,43

-63 410,17

-76 201,43

Liiketoiminnan muut kulut

-519 754,69

-804 516,18

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

145 342,78

54 653,44

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ

-1 317,62

-1 317,62

-695,00

-695,00

-1 317,62

-695,00

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ

144 025,16

53 958,44

Tuloverot

-29 084,59

-10 883,98

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

114 940,57

43 074,46

