MERKINTÄSITOUMUS 
OsuuskuntaTuusulanOmaMaanosakeanti15.1.-28.2.2022 


Omam
 aao
 nr uokaosuuskunta,jokah
 arjoittaau
 udistavaak umppanuusmaatalouttay hdessä
LassilanjaK
 aukonluomutilojenk anssaT uusulassa.S atojakopisteemmeo
 vatt ilanlisäksi
JärvenpäässäjaH
 elsinginK
 alliossa. 

Omam
 aant avoitteenao
 nm
 uuttaaihmistenp
 erustarpeisiinliittyviäjärjestelmiäk uten
ruoant uotantoa,jakeluajak ulutusta.N
 äint eemmet ilaas osiaalisemmillejae kologisemmille
sekät erveellisemmilley hteisöillejay hteiskunnalle.M
 uutoksenk auttav oimmeo
 saltamme
muuttaar uoant ulevaisuuttak ohtik estäväälähituotantoajao
 llae simerkkis iitä,m
 iten
globaaliinr uuant uotantoonliittyviäk estämättömiäm
 allejav oidaanp
 urkaa. 

Vaikutak estäväänt ulevaisuuteen– s ijoitao
 suuskuntaO
 mam
 aahan! 

Omam
 aao
 nt ehnytp
 äätökseno
 sakeannistao
 suuskunnany limääräisessäk okouksessa
19.12.2021.Osakeannistakerrotaanlisäänettisivuillammeosoitteessa
omamaa.fi/osakeanti.O
 sakeanninp
 erustietoasiakirjao
 nn
 ähtävissät äällä. 

Lähettämällät ämänlomakkeens itoudutm
 erkitsemäänlomakkeellailmoittamasim
 äärän
Omam
 aano
 sakkeita.Merkintäo
 ns itova. 

Josh
 aluato
 staao
 sakkeetlahjaksi,o
 lem
 eihiny hteydessät oimisto@omamaa.fi. 





Ajalla1
 5.1.-28.1.2022O
 sakeantit arjotaanm
 erkintäetuoikeudellaO
 suuskuntaT uusulanO
 ma
Maanjäsenille.Y leisöllea voinjoukkorahoituso
 na uki2
 9.1.-28.2.2022. 

Merkitsijä*  

v akuuttaao
 mistavansav ähintääny hdenO
 suuskuntaT uusulanO
 maM
 aan 
jäsenosuuden. 

osallistuuy leisöllea voimeenjoukkorahoitukseen. 



Osuuskunta 
OsuuskuntaT uusulanO
 maM
 aa 
y-tunnus:2
 308690-0 
Kaarlenkatu1
 5B
 9
 7,0
 0530H
 elsinki,t oimisto@omamaa.fi 



Osakeanti 
Osuuskuntao
 np
 äättänyto
 sakeannistay limääräisessäk okouksessaan1
 9.12.2021.
Osakeantit oteutetaan1
 5.1.-28.2.2022. 

OsakeannissaO
 suuskunnany hdeno
 sakkeenm
 erkintähintao
 n5
 0,00e uroa. 

Osuuskuntav akuuttaa,e ttä 
A. Osuuskuntao
 np
 erustettua sianmukaisestijap
 ätevästiS uomenlakien
mukaan; 
B. Osuuskuntao
 no
 ikeutettus olmimaant ämäns itoumuksens ekät oteuttamaan
Osakeannint ämäns itoumuksenm
 ukaisesti; 
C. Osakkeet,jotkaO
 suuskuntaO
 sakeannillaa ntaaM
 erkitsijänm
 erkittäväksija
jotkaM
 erkitsijäm
 erkitseet ämäns itoumuksenm
 ukaisesti,o
 nlaskettu
liikkeellejam
 erkittyo
 sakeyhtiölainm
 ukaisesti;ja 
D. Osuuskunnanv uoden2
 021t arkastamatonk irjanpitojat ilinpäätösp
 er
31.12.2021o
 nlaadittulakiajah
 yvääk irjanpitotapaan
 oudattaen,jan
 e
antavato
 ikeatjar iittävätt iedotO
 suuskunnant oiminnant uloksestaja
taloudellisestaa semasta. 



Riskit 
Sijoitukseens isältyym
 erkittävär iski.O
 suuskuntae iy lläpidäo
 sakkeille
jälleenmyyntimarkkinoita.O
 suuskuntae iv astaao
 sakkeena rvonalenemisestat ai
muustas yystäjohtuvastas ijoituksestaa iheutuvastam
 enetyksestä. 

M
 erkitsijät oteaaO
 suuskunnans elvittäneenM
 erkitsijälle,e ttäs ijoitukseen 
s isältyym
 erkittävär iski.* 



Muute
 hdot 
Merkitsijäs itoutuuo
 lemaanv aatimattap
 ainettujao
 sakekirjoja. 

Tähäns opimukseens ovelletaanS uomenlakia.S opimustak oskevatr iidats elvitetään
ensisijaisestiH
 elsingink äräjäoikeudessa. 



Merkitsijä 
Kokon
 imi*  
Syntymäaika*  
Osoite( sis.m
 aa)*  
Puhelinnumero 
Sähköposti*  





Merkintä 
Merkitsijäs itoutuum
 erkitsemäänO
 suuskunnano
 sakkeitat ämäns itoumuksen
mukaisine hdoins euraavanm
 äärän*_ __ 

Osakkeidenk okonaismerkintähintae uroissao
 n_ __( täydentyya utomaattisesti) 



Merkintähinnanm
 aksu 
Merkitsijäm
 aksaam
 erkintähinnan* 

r ahana. 

kuittaamallas enM
 erkitsijänO
 suuskunnallea ntamaav elkaav astaan. 


M
 erkitsijäs itoutuum
 aksamaanm
 erkintähinnank okonaisuudessaan1
 4.3.2022 
m
 ennessä.*  

Kokonaismerkintähinnanv astaanottamisenjao
 sakeanninr ekisteröimisenjälkeen
Osuuskuntat oimittaaM
 erkitsijällek opionO
 suuskunnano
 sakeluettelosta,jostak äy
ilmiM
 erkitsijänm
 erkitsemäto
 sakkeet.U
 udeto
 sakkeett uottavato
 sakkeenomistajan
oikeudeto
 sakkeenr ekisteröimisestäa lkaen. 



Allekirjoitus 
Päivämäärä( täydentyya utomaattisesti) 

Merkitsijäna llekirjoitus*  



