
MERKINTÄSITOUMUS   
Osuuskunta   Tuusulan   Oma   Maan   osakeanti   15.1.-28.2.2022   

  
  

Oma   maa    on   ruokaosuuskunta,   joka   harjoittaa   uudistavaa   kumppanuusmaataloutta   yhdessä   
Lassilan   ja   Kaukon   luomutilojen   kanssa   Tuusulassa.   Satojakopisteemme   ovat   tilan   lisäksi   

Järvenpäässä   ja   Helsingin   Kalliossa.   
  

Oma   maan   tavoitteena   on   muuttaa   ihmisten   perustarpeisiin   liittyviä   järjestelmiä   kuten   
ruoan   tuotantoa,   jakelua   ja   kulutusta.   Näin   teemme   tilaa   sosiaalisemmille   ja   ekologisemmille   

sekä   terveellisemmille   yhteisöille   ja   yhteiskunnalle.   Muutoksen   kautta   voimme   osaltamme   
muuttaa   ruoan   tulevaisuutta   kohti   kestävää   lähituotantoa   ja   olla   esimerkki   siitä,   miten   

globaaliin   ruuan   tuotantoon   liittyviä   kestämättömiä   malleja   voidaan   purkaa.   
  

Vaikuta   kestävään   tulevaisuuteen   –   sijoita   osuuskunta   Oma   maahan!   
  

Oma   maa   on   tehnyt    päätöksen   osakeannista    osuuskunnan   ylimääräisessä   kokouksessa   
19.12.2021.    Osakeannista   kerrotaan   lisää   nettisivuillamme   osoitteessa   
omamaa.fi/osakeanti .    Osakeannin   perustietoasiakirja   on   nähtävissä    täällä .   

  
Lähettämällä   tämän   lomakkeen   sitoudut   merkitsemään   lomakkeella   ilmoittamasi   määrän   

Oma   maan   osakkeita.    Merkintä   on   sitova.   
  

Jos   haluat   ostaa   osakkeet   lahjaksi,   ole   meihin   yhteydessä    toimisto@omamaa.fi .   
  
  

  
  
  

Ajalla   15.1.-28.1.2022   Osakeanti   tarjotaan   merkintäetuoikeudella   Osuuskunta   Tuusulan   Oma   
Maan   jäsenille.   Yleisölle   avoin   joukkorahoitus   on   auki   29.1.-28.2.2022.   

  
Merkitsijä    *   

  
           vakuuttaa   omistavansa   vähintään   yhden   Osuuskunta   Tuusulan   Oma   Maan     
           jäsenosuuden.   

  
                        osallistuu   yleisölle   avoimeen   joukkorahoitukseen.   

  
  
  

Osuuskunta   
Osuuskunta   Tuusulan   Oma   Maa   
y-tunnus:   2308690-0   
Kaarlenkatu   15   B   97,   00530   Helsinki,   toimisto@omamaa.fi   

  

  

https://www.omamaa.fi/
https://www.omamaa.fi/wp2/wp-content/uploads/2022/01/Osakeantipaatos.pdf
https://www.omamaa.fi/osakeanti/
https://www.omamaa.fi/wp2/wp-content/uploads/2022/01/Perustietoasiakirja.pdf
mailto:toimisto@omamaa.fi


Osakeanti   
Osuuskunta   on   päättänyt   osakeannista   ylimääräisessä   kokouksessaan   19.12.2021.   
Osakeanti   toteutetaan   15.1.-28.2.2022.     

  
Osakeannissa   Osuuskunnan   yhden   osakkeen   merkintähinta   on   50,00   euroa.   

  
Osuuskunta   vakuuttaa,   että   

A. Osuuskunta   on   perustettu   asianmukaisesti   ja   pätevästi   Suomen   lakien   
mukaan;   

B. Osuuskunta   on   oikeutettu   solmimaan   tämän   sitoumuksen   sekä   toteuttamaan   
Osakeannin   tämän   sitoumuksen   mukaisesti;   

C. Osakkeet,   jotka   Osuuskunta   Osakeannilla   antaa   Merkitsijän   merkittäväksi   ja   
jotka   Merkitsijä   merkitsee   tämän   sitoumuksen   mukaisesti,   on   laskettu   
liikkeelle   ja   merkitty   osakeyhtiölain   mukaisesti;   ja   

D. Osuuskunnan   vuoden   2021   tarkastamaton   kirjanpito   ja   tilinpäätös   per   
31.12.2021   on   laadittu   lakia   ja   hyvää   kirjanpitotapaa   noudattaen,   ja   ne   
antavat   oikeat   ja   riittävät   tiedot   Osuuskunnan   toiminnan   tuloksesta   ja   
taloudellisesta   asemasta.   

  
  
  

Riskit   
Sijoitukseen   sisältyy   merkittävä   riski.   Osuuskunta   ei   ylläpidä   osakkeille   
jälleenmyyntimarkkinoita.   Osuuskunta   ei   vastaa   osakkeen   arvonalenemisesta   tai   
muusta   syystä   johtuvasta   sijoituksesta   aiheutuvasta   menetyksestä.   

  
           Merkitsijä   toteaa   Osuuskunnan   selvittäneen   Merkitsijälle,   että   sijoitukseen     
           sisältyy   merkittävä   riski.    *   

  
  
  

Muut   ehdot   
Merkitsijä   sitoutuu   olemaan   vaatimatta   painettuja   osakekirjoja.   

  
Tähän   sopimukseen   sovelletaan   Suomen   lakia.   Sopimusta   koskevat   riidat   selvitetään   
ensisijaisesti   Helsingin   käräjäoikeudessa.   

  
  
  

Merkitsijä     
Koko   nimi    *   
Syntymäaika    *   
Osoite   (sis.   maa)    *   
Puhelinnumero   
Sähköposti    *   
   
  

  



Merkintä   
Merkitsijä   sitoutuu   merkitsemään   Osuuskunnan   osakkeita   tämän   sitoumuksen   
mukaisin   ehdoin   seuraavan   määrän    *    ___   

  
Osakkeiden   kokonaismerkintähinta   euroissa   on   ___    (täydentyy   automaattisesti)   

  
  
  

Merkintähinnan   maksu   
Merkitsijä   maksaa   merkintähinnan    *   

  
           rahana.   

  
                        kuittaamalla   sen   Merkitsijän   Osuuskunnalle   antamaa   velkaa   vastaan.     

  
  

           Merkitsijä   sitoutuu   maksamaan   merkintähinnan   kokonaisuudessaan   14.3.2022     
           mennessä.    *   

  
Kokonaismerkintähinnan   vastaanottamisen   ja   osakeannin   rekisteröimisen   jälkeen   
Osuuskunta   toimittaa   Merkitsijälle   kopion   Osuuskunnan   osakeluettelosta,   josta   käy   
ilmi   Merkitsijän   merkitsemät   osakkeet.   Uudet   osakkeet   tuottavat   osakkeenomistajan   
oikeudet   osakkeen   rekisteröimisestä   alkaen.   

  
  
  

Allekirjoitus   
Päivämäärä    (täydentyy   automaattisesti)   

  
Merkitsijän   allekirjoitus    *   

  


