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Osakeantipäätös
Osuuskunta Tuusulan Oma Maan (Osuuskunta) ylimääräinen osuuskunnan kokous
19.12.2021 on päättänyt maksullisesta osakeannista (Osakeanti), jossa Osuuskunta
tarjoaa yhteensä enintään tuhat neljäsataa (1.400) Osuuskunnan uutta osaketta
merkittäväksi Merkitsijöille (kuten määritelty jäljempänä näissä ehdoissa) näiden
Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakeannista ei ole olemassa virallista estettä. Osakeannista sen sijaan julkaistaan
perustietoasiakirja, joka on saatavilla Osuuskunnan verkkosivuilta osoitteessa
omamaa.fi/osakeanti.

Merkintäoikeus ja Merkintäaika
Osakeannissa tarjotaan yhteensä enintään tuhat neljäsataa (1.400) Osuuskunnan uutta
osaketta (Uudet Osakkeet). Yksittäiselle ostajalle ei ole määrätty osakkeiden määrän
ylärajaa.

Osakeanti tarjotaan merkintäoikeudella Osuuskunnan sellaisille jäsenille, jotka
merkintähetkellä omistavat vähintään yhden Osuuskunnan osuuden (Ensisijaiset
Merkitsijät), ajalla 15.1.2022 - 28.1.2022. Osakkeet, jotka eivät tänä aikana tule
merkityksi, tarjotaan yleisön merkittäväksi (Toissijaiset Merkitsijät) ajalla 29.1. –
28.2.2022.

Osuuskunnan hallitus voi oman harkintansa mukaan keskeyttää Merkintäajan tai
pidentää sitä. Ylimerkintätilanteessa Uusien Osakkeiden allokoinnista Merkitsijöiden
kesken päättää Osuuskunnan hallitus.



Merkintähinta ja sen merkintä taseessa
Merkintähinta per Uusi Osake on viisikymmentä (50,00) euroa. Merkintähinta
maksetaan joko rahana tai kuittaamalla se Merkitsijän Osuuskunnalle antamia velkoja
vastaan. Nämä velat voivat olla esimerkiksi kevään 2021 lainapiirin lainoja tai muita
osuuskunnan jäsenten Osuuskunnalle antamia pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja.

Merkintähinta on yksi neljäsosa Osuuskunnan ruokajäsenen osuusmaksusta.
Merkintähinta on määritelty siten, että se on Osuuskunnan hallituksen arvion mukaan
riittävän houkutteleva, jotta mahdollisimman suuri osa Merkitsijöistä on halukas
merkitsemään osakkeita. Tämä vahvistaisi Osuuskunnan taloudellista tilannetta ja olisi
täten kaikkien Osuuskunnan jäsenten sekä osuuksien ja osakkeiden omistajien
intressissä.

Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Osuuskunnan sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintä ja merkintähinnan maksaminen
Uusien Osakkeiden merkintä tapahtuu Osuuskunnan osakeannille perustaman
sähköisen merkintälomakeen kautta. Linkki merkintälomakkeeseen on löydettävissä
osuuskunnan omilta verkkosivuilta osoitteessa omamaa.fi/osakeanti.

Minimimerkintä on yksi osake (50,00 euroa). Merkintähinta maksetaan Osuuskunnalle
viimeistään 14.3.2022 joko rahana tai kuittaamalla ne Merkitsijän Osuuskunnalle
antamaa velkaa vastaan. Mikäli Merkintähinnan maksua ei ole suoritettu sen
erääntyessä, Osuuskunta voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä merkinnästä..

Syyt Osakeantiin ja tuottojen käyttö
Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Osuuskunnan taseasemaa ja siten parantaa
Osuuskunnan taloudellisia toimintaedellytyksiä. Osuuskunta kerää uutta pääomaa sen
käyttöpääomatarpeen sekä toimintasuunnitelman mukaisten investointien
rahoittamiseksi.

Osakeannin tavoitteena on kerätä Osuuskunnalle enintään seitsemänkymmentä tuhatta
(70.000,00) euroa. Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää maa- ja
puutarhataloudessa tarvittavien koneiden kunnostamiseen ja uusimiseen, viljelykasvien
uusimiseen ja niiden määrän lisäämiseen, maan parantamiseen sekä ruoan
jatkojalostuksen kehittämiseen. Osuuskunnalla on velkaa viljelijä Jukka Lassilalle vuonna
2020 tehdyistä investoinneista noin 7.500 euroa (sis. alv.) ja kerättyjä varoja käytetään



myös tämän velan maksamiseen. Lisäksi Osakeannin tavoitteena on pienentää
Osuuskunnan velkaantuneisuutta.

Osakeannin tuloksen julkistaminen
Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Osuuskunta julkistaa Osakeannin tuloksen arviolta
21.3.2022 omilla verkkosivuillaan osoitteessa omamaa.fi/osakeanti.

Uusien Osakkeiden rekisteröinti
Osuuskunta hakee Uusien Osakkeiden rekisteröintiä kaupparekisteriin niin pian kuin on
käytännössä mahdollista Osuuskunnan hallituksen hyväksyttyä Uusien Osakkeiden
merkinnät. Osuuskunta odottaa, että Osakeannissa hyväksytysti merkityt Uudet
Osakkeet tullaan rekisteröimään kaupparekisteriin 25.4.2022 mennessä.

Uusien Osakkeiden tuottamat oikeudet
Osuuskunnalla ei ole olemassa olevia osakkeita ennen Osakeantia. Osuuskunnan
sääntöjen mukaisesti kukin Uusi Osake oikeuttaa läsnäolo- ja puheoikeuteen
Osuuskunnan osuuskunnan kokouksissa. Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden
Osuuskunnan ylijäämään yhdessä Osuuskunnan muiden osuuksien ja osakkeiden
kanssa Uusien Osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Osakeantiin ja Uusiin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti
koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Maksut ja kulut
Osakeannissa ei veloiteta mitään maksuja tai kuluja. Uusista Osakkeista ei makseta
varainsiirtoveroa.

Muut seikat
Merkintäsitoumuksessa Merkitsijä sitoutuu olemaan vaatimatta painettuja osakekirjoja.

Osuuskunnan hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.



Mikäli kaikki Uudet Osakkeet merkitään, Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin
merkitsemisen jälkeen Osuuskunnalla on kaikkiaan tuhat neljäsataa (1.400) osaketta.


