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LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT  

 

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole 

markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista 

suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen 

liittyy. 

 

Perustiedot 

Liikkeeseenlaskijan nimi Ruutikangas Oy (Yhtiö) 

Tarjottava arvopaperi Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 500 000 
Yhtiön B-osaketta (Tarjottavat osakkeet). 

Kerättävien varojen määrä Yhtiön tavoitteena on kerätä Tarjottavien 
osakkeiden osalta varoja enintään 2 500 000 
euroa. 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus Varat kerätään Yhtiön oman pääoman 
vahvistamiseksi ja toiminnan kehittämiseen. 

Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Asianajotoimisto Norra Oy, Kauppurienkatu 12 A, 
90100 Oulu 

 

Riskit 

Keskeiset riskit, jotka 

voivat toteutuessaan 
olennaisesti vaikuttaa 
liikkeeseenlaskijan  
toimintaan, taloudelliseen 

asemaan tai arvopaperin 
arvoon 

Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä 

• Koronaviruspandemia (COVID 19) heikentää yleistä taloustilannetta, 
luo epävarmuutta yritysten liiketoimintaympäristöön ja saattaa 
vähentää kysyntää Yhtiön toimialalla. 

 

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä strategisia riskejä 
• Sääntely-ympäristön muutokset voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön 

liiketoimintaan. 

 
Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä 
• Yleisen taloudellisen suhdanteen heikkeneminen voi vaikuttaa osaan 

Yhtiön liiketoiminnasta (mm. yrityspalvelut). 
• Yhtiön toiminnan riippuvuus sopimuskumppaneista voi vaikuttaa 

epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan. 

• Kansainvälisen liiketoiminnan ja kilpailutoiminnan kasvaminen voi 
hidastua merkittävästi vähentyneestä matkailusta ja lentoyhteyksistä 
johtuen. 

• Yhtiön maineen vahingoittumisella saattaa olla haitallinen vaikutus 
Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 

 

Yhtiön taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä 

• Yhtiö ei välttämättä onnistu hankkimaan rahoitusta tai hankkimaan 
sitä kilpailukykyisin ehdoin. 

• Toiminnan rahoittamiseen ja kassatilanteeseen liittyvät riskit voivat 
toteutuessaan vaikuttaa liiketoiminnan jatkuvuuteen. 

• Mahdolliset luottotappiot voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön 
taloudelliseen asemaan. 

• Korkotason nousu lisäisi Yhtiön rahoituskuluja. 

• Yhtiö ei välttämättä pysty täyttämään lainojen kovenantteja tai muita 
ehtoja, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan. 

 
Yhtiön osakkeeseen, osakeantiin ja merkintäoikeuksiin liittyviä riskejä 
• Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan. 
• Sijoittaja ei välttämättä saa sijoitukselleen lainkaan tuottoa. 

• Sijoittaja ei välttämättä pysty myymään Yhtiön arvopaperia 

haluamanaan ajankohtana tai ollenkaan. 
• Yhtiö ei välttämättä saa tavoittelemaansa pääomaa osakeannilla. 
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• Yhtiön osakkeille tai merkintäoikeuksille ei välttämättä kehity aktiivista 

jälkimarkkinaa. 
• Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke. 
• Yhtiön liiketoiminta on voimakkaassa kasvuvaiheessa eikä se ole vielä 

vakiintunut. 
• Yhtiön B-osakkeella ei ole äänivaltaa Yhtiön päätöksenteossa. 
 

Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti perehtyä esitettyihin 
riskitekijöihin muiden osakeannista esitettyjen tietojen lisäksi. Jokainen 
esitetyistä riskeistä saattaa vaikuttaa olennaisesti Yhtiön liiketoimintaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan, ja ne saattavat yksin 
tai yhdessä aiheuttaa sen, että Yhtiö ei saavuta taloudellisia tavoitteitaan. 
Riskit saattavat johtaa siihen, että Yhtiöön sijoittaneet voivat menettää 

sijoituksensa kokonaan tai osittain. Esitetyt riskit eivät ole tyhjentävä 
luettelo Yhtiön liiketoiminnan riskeistä, vaan myös muut riskit ja 
epävarmuustekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintaan ja 

tehdyn sijoituksen arvoon. Myös tällä hetkellä tuntemattomat ja vähäisinä 
pidettävät riskit voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoiminnan 
kehittymiseen ja tehdyn sijoituksen arvoon. Tässä esitettyjen 
riskitekijöiden esitysjärjestyksellä ei osoiteta niiden toteutumisen 

todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan.  
 

 

Tiedot liikkeeseenlaskijasta 

Toiminimi, kotipaikka ja 
hallinnollinen 

päätoimipaikka 

Yhtiön toiminimi on Ruutikangas Oy, ja sen englanninkielinen 
rinnakkaistoiminimi on Ruutikangas Ltd. Yhtiön kotipaikka on Liminka ja 

rekisteröity osoite c/o Timo Haataja, Haukkasuontie 23, 90450 Kempele. 

Rekisteröintipäivä ja 
rekisteröimisvaltio 

Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 
kaupparekisteriin (Kaupparekisteri) 13.6.2019. 

Oikeudellinen muoto ja 

sovellettava laki 

Yhtiö on suomalainen yksityinen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen 

lakien mukaisesti ja johon sovelletaan Suomen lakia. 

Hallitus ja johto  
Hallitus 
 
Marko Olavi Pietilä, hallituksen puheenjohtaja 
Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella: 

Niemelän Tila Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja 
Kimppakone Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen jäsen 
 
Rami Antti Petteri Aro, jäsen 
Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella: 
Proguns P. Aro, elinkeinonharjoittaja 
Speciotec Oy, hallituksen jäsen 

Professional Mechanics Finland Oy, hallituksen jäsen 

 
Eino Jaakko Jakkula, jäsen 
Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella: 
Lumijoen Kuitu Oy, hallituksen jäsen 
Isännöinti ja valvonta Eino Jakkula, elinkeinonharjoittaja 

 
Kimmo Samuli Rantanen, jäsen 
Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella: 
Suunnittelu Valtti Oy, hallituksen varajäsen 
 
Toimitusjohtaja 
 

Timo Jaakko Haataja 
Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella: 
Botlabs Oy, toimitusjohtaja 

 
Hallituksen, toimitusjohtajan ja Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen 
osoite on Raahentie 143, 91900 Liminka. 
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Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan sekä heidän määräysvallassaan 

arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
olevat yhteisöt ja säätiöt omistavat yhteensä 0 kpl Yhtiön osaketta, mikä 
vastaa noin 0,0 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja 
niiden tuottamista äänistä 30.10.2020.  
 
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä ei ole muita sopimuksia tai 

muita järjestelyjä, joiden tavoitteena olisi määräysvallan saaminen 
Yhtiössä. 

Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastaja 30.6.2020 päättyneellä tilikaudella oli Jari Tapani 
Nurkkala ja varatilintarkastajana Timo Juhana Salonen. Molemmat henkilöt 
valittiin jatkamaan tehtävässään Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 

9.10.2020. 

Konsernirakenne Ei sovellu. 

Yhtiöjärjestyksen 
mukainen  

toimiala 

Yhtiön toimialana Limingan ja Lumijoen kunnan alueelle perustettavan 
kansainvälisen ampumaurheilukeskuksen ylläpitäminen ja sitä tukeva 

liiketoiminta. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan Yhtiön mahdollisesti 

tuottama voitto on käytettävä ensisijaisesti Yhtiön oman toiminnan 
rahoittamiseen ja kehittämiseen. 

Rekisteri, johon 
liikkeeseen 
laskija on merkitty, yritys- 

ja yhteisötunnus ja 
rekisteriin merkityn 
toimipaikan yhteystiedot 

Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 3005874-8. Yhtiön 
rekisteröity osoite on c/o Timo Haataja, Haukkasuontie 23, 90450 Kempele 
ja puhelinnumero 040 551 0029. 

Paikat, joissa voi tutustua 
perustietoasiakirjassa 
mainittuihin asiakirjoihin 

Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa 
viitataan, ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa 
www.ruutikangas.fi/osakeanti. 

 

Merkittävät viimeaikaiset 
tapahtumat 

• Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 22.10.2020 tarkemmin 
osakeannista yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella.  

• Yhtiön ensimmäinen varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.10.2020. 
Yhtiökokous hyväksyi kokoukselle tehdyt ehdotukset. Yhtiön 

yhtiöjärjestykseen lisättiin Yhtiölle uusi B-osakesarja. Yhtiön hallitus 
valtuutettiin järjestämään osakeanti mahdollisimman pikaisesti. 
Suunnitellussa osakeannissa kerättävän pääoman määrä olisi enintään 
2,5 miljoonaa euroa ja tarjottavien B-osakkeiden määrä enintään 
500 000 osaketta.  

• Yhtiö julkaisi tilinpäätöstiedot ensimmäiseltä tilikaudelta 1.7-
30.6.2020, jossa todettiin liikevaihdon olleen 14 973,80 € ja 

liiketuloksen olleen -90 125,46 €. 
• Yhtiö kutsui koolle Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 9.10.2020. 
• Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi Ruutikankaan 

ampumaurheilukeskuksen valtakunnallisesti merkittäväksi 
liikuntapaikkahankkeeksi 28.11.2019. 

• Yhtiö aloitti toimintansa 13.6.2019. 

Liiketoiminnan kuvaus Ruutikangas Oy on vuonna 2019 perustettu suomalainen ampuma- ja 
liikuntapalveluihin keskittyvä yhtiö. Sen tarkoituksena on rakennuttaa ja 
ylläpitää Ruutikankaan ampumaurheilukeskusta, joka on valmistuessaan 
Suomen suurin ampumaurheilukeskus. Yhtiön palvelut kattavat 
kokonaisvaltaisesti kaikki ampumaurheilun lajit, aina kansainvälisten 
ampumakilpailujen järjestämisestä laadukkaiden harjoitteluolosuhteiden 

tarjoamiseen kaikille ammunnan harrastajille. 
Ruutikankaalle suunniteltu uusi ampumaurheilukeskus sijaitsee valtatien 8 
länsipuolella, Limingasta noin 10 km Raahen suuntaan, Limingan ja 
Lumijoen kuntien omistamilla kiinteistöillä. Ruutikankaan 
ampumaratakeskus on maa-alaltaan noin 100 hehtaaria. 
Yhtiön pääomistajiin kuuluva Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry 
(OSAK) on vuokrannut kuntien omistamat maa-alueet 30 vuoden 

vuokrasopimuksella. OSAK:n tekemät sopimukset, velat ja muut 
velvoitteet siirretään Yhtiölle. 

Lisätiedot kerättävien 
varojen 

Yhtiöllä on 175.000 A-sarjan osaketta ja sen osakepääoma on 8.750 €. A-
osakkeiden omistajat ovat Limingan Kehitys Oy, Lumijoen kunta sekä 

http://www.ruutikangas.fi/osakeanti
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käyttötarkoituksesta Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry. Tällä osakeannilla tarjotaan 

sijoittajille enintään 500 000 uutta B-osaketta.  
A- ja B-sarjan osakkeet eroavat siten, että A-osakkeella on äänioikeus, 
yksi ääni per osake, kun taas B-osakkeella ei ole äänioikeutta. A-osakkeella 
ei ole oikeutta osinkoihin, kun taas B-osakkeella on osinko-oikeus. 
Tarkemmat erot käyvät ilmi Yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Yhtiön 
yhtiöjärjestys sisältää lunastuslausekkeen, jonka mukaisesti 

osakkeenomistajalla ja Yhtiöllä (ensisijainen) on oikeus lunastaa muulta 
omistajalta kuin Yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee 
kaikkia saantoja osakkeen siirtyessä muulle kuin Yhtiön osakkaalle. 

Taloudellisen tilanteen 
kuvaus 30.06.2020 

päättyneeltä tili- 
kaudelta 

Alla olevat tiedot ovat peräisin Yhtiön tilinpäätöksestä 30.06.2020 
päättyneeltä ensimmäiseltä tilikaudelta. Alla esitetyt tilinpäätöstiedot on 

laadittu suomalaisen FAS (Finnish Accounting Standards) normiston 
mukaisesti. 
 
Yhtiön liikevaihto ensimmäiseltä tilikaudelta (2019-20) oli 14 973,80 €.  

Tilikauden tulos oli -90 125,46 €.  
Yhtiön pitkäaikaiset varat olivat 0 € ja lyhytaikaiset varat 5 159,16 €. 
Sidottu oma pääoma 8 750 €. 

Vapaa oma pääoma 11 374,54 €. 
Oma pääoma yhteensä 20 124,54 € 
Yhtiön pitkäaikaiset velat olivat 47 822,39 € ja lyhytaikaiset velat 
16 958,98 €. 

Lisätiedot taloudellisesta 

tilanteesta 

Yhtiö on voimakkaassa rakennusvaiheessa ja tuloja ei juuri ole, joten 

ensimmäinen tilinpäätös oli hieman negatiivinen. Ruutikankaan 
ampumaurheilukeskuksen rakennushankkeen kokonaisbudjetti on noin 
14,7 M€.  
OSAK on tehnyt vuonna 2018 maanrakentamisesta sopimuksen 
Graniittirakennus Kallio (GRK Infra) Oy:n kanssa. Graniittirakennus Kallio 
vastaa kohteen esirakentamisesta ja tarvittavasta luvituksesta ilman 
Yhtiölle aiheutuvia kustannuksia. Muun muassa toiminnan kannalta tärkeät 

maavallit ovat tärkeä osa tätä sopimusta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt 
ampumaurheilukeskukselle vuodelle 2022 yhteensä 900 000 € avustusta. 
Ruutikangas on myös valittu yhdeksi valtakunnalliseksi 
liikuntapaikkarakentamisen kärkihankkeeksi Suomessa vuonna 2019. 

 

Tiedot arvopaperista ja tarjoamisesta 

Arvopaperiin liittyvät 
keskeiset oikeudet, 
velvollisuudet ja 
rajoitukset sekä 
ominaisuudet 

Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain 
(624/2006, muutoksineen) ja muun Suomessa voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan.  
Yhtiön osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa 
Yhtiön asioissa. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on oikeus 
osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä. Osakkeenomistaja voi 

osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa joko itse tai valtuuttamansa 
asiamiehen välityksellä. Yhtiön osakkeenomistajan on halutessaan 
osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa 
mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla 
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.  
Kaikki Yhtiön uudet B-osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja 

muihin Yhtiön jaettaviin varoihin sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity 
Kaupparekisteriin. Yhtiö voi maksaa osinkoa, kun yhtiökokous on 
hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen ja päättänyt osingonjaosta hallituksen 
ehdotuksen perusteella. Kuluvan tilikauden voittoon perustuvia 
osavuosiosinkoja voidaan jakaa ainoastaan, jos ylimääräinen yhtiökokous 
hyväksyy uuden tilintarkastetun tilinpäätöksen. Osakeyhtiölain mukaan 
yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osingon maksusta tai 

muun vapaan oman pääoman jakamisesta.  
Yhtiön B-osake ei oikeuta osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa 
äänioikeuteen. 

Tarjottavien osakkeiden 
kokonaismäärä sekä tiedot 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 09.10.2020 valtuutti Yhtiön hallituksen 
päättämään enintään 500 000 Yhtiön uuden B-osakkeen antamisesta. 
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päätöksistä ja 

valtuuksista, joiden nojalla 
arvopapereita tarjotaan 

Osakeanti tukee Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön kasvua ja 

strategian toteutumista. 
Yhtiön hallitus päätti 22.10.2020 laskea liikkeeseen valtuutuksen nojalla 
enintään 500 000 Tarjottavaa osaketta. 

Merkintähinta Jokaisen Tarjottavan osakkeen merkintähinta on viisi (5) euroa 

(Merkintähinta). Tarjottavat osakkeet tarjotaan kymmenen (10) 
kappaleen erissä, joten yhden erän hinnaksi tulee viisikymmentä (50) 
euroa.  Osakkeiden merkintähinta perustuu Yhtiön hallituksen 
näkemykseen B-osakkeen hinnasta. Osakkeiden merkintä maksetaan 
osakeannissa verkkopankkitunnuksia käyttäen. Merkintähinta on 
maksettava kokonaisuudessaan Yhtiölle viimeistään merkinnän 
yhteydessä. Sijoittajat voivat merkitä Tarjottavia osakkeita osissa. 

Sijoittajalta veloitettavat 
kulut 

Yhtiön B-osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä muita 
toimenpidemaksuja.  

Merkintä- ja maksuehdot Yhtiö laskee osakeannissa suunnattuna yleisöantina liikkeeseen enintään 
500 000 kappaletta Yhtiön uusia B-osakkeita. 

 

Kaikki uudet B-osakkeet tarjotaan merkittäviksi osoitteessa 
www.ruutikangas.fi/osakeanti.   
 
Suunnatun osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön omaa pääomaa 
ja kehittää Yhtiön toimintaa. Varoilla varmistetaan myös Ruutikankaan 
ampumaurheilukeskuksen rakentaminen. Tästä syystä 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön 
kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava 
taloudellinen syy. 
 
Osakkeiden merkintäaika alkaa 16.11.2020 ja päättyy 31.10.2024. Yhtiön 
hallituksella on oikeus keskeyttää osakeanti ylimerkintätilanteessa 
ilmoittamalla tästä Yhtiön verkkosivuilla. Ylimerkintätilanteessa Yhtiön 

hallitus hyväksyy tehdyt merkinnät aikajärjestyksessä. Hallitus voi myös 

pidentää osakkeiden merkintäaikaa. 
 
Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon, joten Yhtiön osakepääoma ei kasva 
osakeannissa 
 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaista lunastuslauseketta sovelletaan 
myös uusiin B-osakkeisiin. 
 
Merkityt osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat haltijalleen muut 
osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun osakkeet on 
merkitty Kaupparekisteriin.  

 
Yhtiön hallituksella on oikeus olla hyväksymättä osakeannissa tehtyä 
osakemerkintää joko kokonaan tai osittain.   

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää 
Yhtiön hallitus.  

Merkintöjen hyväksyminen  

 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä osakeannin aikana 

pitämissään hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokouksia on tarkoitus 
järjestää arviolta kuukausittain. Osakeannissa annettavat osakkeet 
ilmoitetaan rekisteröitäväksi Kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä 
sen jälkeen, kun hallitus on päättänyt merkintöjen hyväksymisestä. 
Hallitus merkitsee osakkeet Kaupparekisteriin kuitenkin viimeistään 
seuraavan kvartaalin alussa. 

Muut tarjouksen erityiset 
ehdot 

Tarjottavien osakkeiden merkintä on sitova ja peruuttamaton, eikä sitä 
voida muuttaa tai mitätöidä. 

Asiakasvarojen 
hallinnointia  
koskevat tiedot 

Osakeannin yhteydessä maksetut varat talletetaan Osuuspankin Limingan 
konttorin asiakasvaratilille, josta varat siirretään Yhtiön käyttöön. 

Lähdevero Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

 

http://www.ruutikangas.fi/osakeanti
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Muut perustietoasiakirjassa annettavat tiedot 

Tähän perustietoasiakirjaan sisältyvät tiedot ovat ajantasaisia perustietoasiakirjan julkaisupäivänä, ja niitä 

päivitetään tarvittaessa osakeannin voimassaoloajan. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 16.11.2020, ja 

se on voimassa 31.10.2024 saakka. Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla veloituksetta Yhtiön 

verkkosivustolta osoitteesta www.ruutikangas.fi/osakeanti, puhelinnumerosta +358 40 551 0029 ja 

sähköpostitse osoitteesta timo.haataja@ruutikangas.fi. 

 

Nähtävillä olevat asiakirjat  

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolta osoitteessa 

www.ruutikangas.fi/osakeanti.  

Osakeantiin osallistujille suositellaan tutustumista seuraaviin asiakirjoihin:  

• tämä perustietoasiakirja  

• Yhtiön tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote 30.6.2020 päättyneeltä ensimmäiseltä tilikaudelta 
• Yhtiön yhtiöjärjestys  
• Yhtiön kaupparekisteriote sellaisena kuin se on voimassa tämän perustietoasiakirjan päivämääränä  

http://www.ruutikangas.fi/osakeanti
mailto:timo.haataja@ruutikangas.fi
http://www.ruutikangas.fi/osakeanti

