
   

OPTIO-OHJELMA I 2013 
 
 

OPTIO-OHJELMAN EHDOT  
 
I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN  

1. Optio-oikeuksien määrä  

 
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat 
merkitsemään enintään yhteensä 500.000 Yhtiön B-osaketta.  

 
 
2. Optio-oikeudet  
 

Optio-oikeuksista 100.000 merkitään tunnuksella ”I 2013A”, 100.000 merkitään 
tunnuksella ”I 2013B”, 100.000 merkitään tunnuksella ”I 2013C”, 100.000 merkitään 
tunnuksella ”I 2013D” ja 100.000 merkitään tunnuksella ”I 2013E”. Hallituksella on oikeus 
muuntaa Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden hallussa olevia optio-oikeuksia optiolajista 
toiseen.  

 
 
3. Optio-oikeuksien suuntaaminen  
 

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön ja 
sen konsernin johdon ja työntekijöiden merkittäväksi ilmaiseksi. Optio-oikeuksien 
tarkoitus on lisätä Yhtiön ja sen konsernin johdon ja työntekijöiden sitoutumista ja 
työmotivaatiota. Optiot voidaan myös suunnata Yhtiön kokonaan omistamalle 
tytäryhtiölle pidettäväksi hallussa vain myöhemmin johdolle tai työntekijöille tapahtuvaa 
jakamista varten.  

 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on 
tarkoitettu osaksi Yhtiön ja sen konsernin kannustusjärjestelmää, ja siihen on näin ollen 
katsottava olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.  

 
4. Optio-oikeuksien jakaminen  
 

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta Yhtiön ja sen konsernin johdolle ja 
työntekijöille. Hallitus päättää myös Yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien 
uudelleen jakamisesta. 

 
Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien 
tarjoamisesta. Optio-oikeus katsotaan annetuksi, kun optio-oikeuksien saajalta on saatu 
kirjallinen hyväksyntä optio-oikeuksien vastaanottamiselle. Optio-oikeuksien saajien on 
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ilmoitettava hyväksyntänsä 60 päivän kuluessa siitä, kun Yhtiö on tarjonnut optio-
oikeuksia hyväksyttäväksi.  

 
5. Optio-oikeuksien säilyttäminen sekä luovuttaminen tai panttaaminen  
 

Optio-oikeuksista ei anneta erillisiä optiotodistuksia. Hallituksella on oikeus päättää 
myöhemmin optiotodistusten antamisesta. Yhtiö pitää optio-oikeuksista rekisteriä tai 
säilyttää optiotodistuksia optio-oikeuksien haltijan lukuun. Hallitus voi päättää optio-
oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, optio-oikeuksien haltija täten valtuuttaa ja Yhtiöllä on näin ollen 
oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuden haltijan 
arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden haltijan 
myöhempää suostumusta. Vastaavasti haltija täten valtuuttaa ja Yhtiöllä on näin ollen 
lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat 
rajoitukset optio-oikeuden haltijan arvo-osuustilille ilman tämän myöhempää 
suostumusta. 
 
Optio-oikeuksien haltijalla ei ole oikeutta luovuttaa tai pantata optio-oikeuksia ilman 
Yhtiön hallituksen kirjallista lupaa tai päätöstä ennen osakemerkintäajan alkamista. Optio-
oikeuden haltija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän 
luovuttaa tai panttaa optio-oikeuksiaan.  

 
Jos optio-oikeuden merkitsijä kuolee, siirtyvät optio-oikeudet hänen 
oikeudenomistajilleen.  

 
6. Optio-oikeuksien menettäminen  
 

Jos optio-oikeuksien haltijan työ- tai johtajasuhde Yhtiössä päättyy ennen kohdan II:2. 
mukaisen merkintäjakson alkamista muusta syystä kuin (i) eläkkeelle siirtymisen, pysyvän 
työkyvyttömyyden tai kuoleman johdosta tai (ii) siitä, että Yhtiö on päättänyt työ- tai 
johtajasuhteen vastoin lakia tai tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, on optio-oikeuksien 
haltijalla velvollisuus palauttaa ne optiot, joiden merkintäjakso ei ole työ- tai 
johtajasuhteen päättyessä alkanut, Yhtiölle tai sen nimeämälle kolmannelle taholle ilman 
eri korvausta. Jos haltija ei tällaisessa tilanteessa palauta optio-oikeuksia neljäntoista (14) 
päivän sisällä työ- tai johtajasuhteen päättymisestä, palautuvat ne automaattisesti 
Yhtiölle. Vastaavasti menetellään, jos optio-oikeuden haltijan työ- tai johtajasuhteesta 
johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät työnantajan liikkeenluovutuksen yhteydessä 
liiketoiminnan uudelle omistajalle tai haltijalle. Edellä mainitusta poiketen Hallitus voi 
harkitessaan sen tarkoituksenmukaiseksi päättää, että optio-oikeuden haltija saa pitää 
optio-oikeutensa tai osan niistä. 
 
Hallitus voi myöntää poikkeuksia yllä oleviin sääntöihin.  
 

 
II OSAKEMERKINNÄN EHDOT  
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1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään  
 

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään Yhtiön yhden (1) uuden B-
osakkeen. Osakkeita annettaessa osakkeen merkintähinnasta merkitään osakkeen 
nimellisarvoa vastaava arvo Yhtiön osakepääomaan ja loput Yhtiön sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. 

 
Oikeus merkitä osakkeita optio-oikeuksilla on vain sillä, joka on saanut optio-oikeudet 
tämän optio-ohjelman ehtojen mukaisesti ja joka on muutoinkin noudattanut tämän 
optio-ohjelman ehtoja.  

 
2. Osakkeiden merkintäaika  
 

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on: 
- optio-oikeuslajin I 2013A osalta 1.6.2014 – 31.5.2019;  
- optio-oikeuslajin I 2013B osalta 1.6.2015 – 31.5.2019;  
- optio-oikeuslajin I 2013C osalta 1.6.2016 – 31.5.2019; 
- optio-oikeuslajin I 2013D osalta 1.6.2017 – 31.5.2019; ja  
- optio-oikeuslajin I 2013E osalta 1.6.2018 – 31.5.2019.  

 
Jos osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, osakkeiden merkinnän 
voi tehdä viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä. 

 
Hallituksella on oikeus rajoittaa osakkeiden merkintää määritellyn merkintäajan sisällä 
esimerkiksi rajoittamalla merkintämahdollisuuden tiettyyn aikaikkunaan perustuen 
esimerkiksi optio-oikeuden haltijoiden tiedossa olevaan sisäpiiritietoon. 

 
Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa (Laippatie 1, 00880 Helsinki). 
Osakkeet on maksettava merkittäessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää 
kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.  

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.  

 
3. Osakkeen merkintähinta  
 

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 3,00 euroa. 
Merkintähinta on määritetty Hallituksen toimesta tavoitteena optiosaajien sitoutumisen ja 
työmotivaation lisääminen. Merkintähintaa voidaan muuttaa kohdan II:5 ehtojen mukaisesti. 
Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. 

 
4. Osakkeen tuottamat oikeudet  
 

Osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muut oikeudet alkavat osakkeiden tultua merkityksi 
kaupparekisteriin.  
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5.  Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ja erityistilanteet  
 

Jos Yhtiö ennen kohdassa II:2 tarkoitettua merkintäjaksoa päättää osakeannista tai uusien 
optio-oikeuksien tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
siten, että osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden haltijalla sama 
tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan 
Hallituksen päättämällä tavalla siten, että optio-oikeuden haltijalle annetaan oikeus 
merkitä yksi osake yhtä optio-oikeutta vastaan taikka merkittävissä olevien osakkeiden 
määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Mikäli Yhtiö tekee yllä mainitun 
päätöksen kohdassa II:2 tarkoitetun merkintäjakson alettua, varataan optio-oikeuksien 
haltijoille tilaisuus käyttää kohdan II:1 mukaista merkintäoikeuttaan Hallituksen 
asettamana määräaikana. Hallituksen asettaman määräajan jälkeen merkintäoikeutta ei 
enää ole. 
 
Mikäli Yhtiö päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muihin osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen, tämä ei vaikuta optio-oikeuden haltijan asemaan tai 
optio-oikeuksien ehtoihin. 

  
Jos Yhtiö alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-oikeuksien haltijoiden 
merkintäoikeuksia vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin 
määriteltävällä tavalla.  
 
Jos Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella 
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien 
osinkojen ja jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai muun 
varojen jaon täsmäytyspäivänä. 

 
Jos Yhtiön koko osakekanta päätetään myydä kolmannelle, varataan optio-oikeuksien 
haltijoille tilaisuus käyttää kohdan II:1 mukaista merkintäoikeuttaan Hallituksen 
asettamana määräaikana ennen Yhtiön osakkeiden luovuttamista. Hallituksen asettaman 
määräajan jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. 

 
Jos Yhtiö asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien haltijoille tilaisuus käyttää 
kohdan II:1 mukaista merkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana määräaikana. 
Hallituksen asettaman määräajan jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Mikäli yhtiö ennen 
osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden haltijalla sama tai 
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. 
 
Jos Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa 
muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, voi Yhtiö tai sulautumisessa vastaanottava taikka 
kombinaatiofuusiossa tai jakautumisessa syntyvä yhtiö ja sen hallitus päättää tarjota 
optio-oikeuksien vaihtoa vastaavin ehdoin noudattaen sulautumisessa tai jakautumisessa 
Yhtiön osakkeisiin kohdistuvia ehtoja soveltuvin osin. Hallituksella on jakautumis- tai 
sulautumistilanteessa myös oikeus päättää, että optionhaltijalle annetaan oikeus merkitä 
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osakkeet Hallituksen asettamana määräaikana kohdan II:1 mukaisesti ennen sulautumista 
tai jakautumista. Hallituksen asettaman määräajan jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. 

 
Jos Yhtiö päättää hankkia omia osakkeitaan, optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin 
oikeuttavia erityisiä oikeuksia osakkeiden merkintäoikeusjakson alettua kaikille 
osakkeenomistajille tehtävällä tarjouksella, varataan optio-oikeuksien haltijoille 
mahdollisuus merkitä Yhtiön osakkeita niin, että näin merkityt osakkeet otetaan 
huomioon tarjouksessa. Muissa tapauksissa omien osakkeiden, optio-oikeuksien tai 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen tai lunastaminen ei edellytä 
toimenpiteitä Yhtiöltä optio-oikeuksien haltijaa kohtaan.  

 
Jos osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama oikeus lunastaa 
muiden osakkeenomistajien osakkeet, varataan optio-oikeuksien haltijoille oikeus merkitä 
Yhtiön osakkeita hallituksen asettamana määräaikana kaikilla optio-oikeuksillaan. 
Hallituksen asettaman määräajan jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. 

 
Optio-oikeuksien tuottamaan merkintäoikeuteen ei vaikuta, jos Yhtiö muuttuu yksityiseksi 
osakeyhtiöksi.  
 
Optio-oikeuden haltijalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen 
päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksien menettämisestä 
näiden optio-ohjelman ehtojen perusteella. 

 
6. Riitojen ratkaiseminen  
 

Näitä optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Helsingissä 
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen.  

 
7. Muut seikat  
 

Hallitus voi myöhemmin päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään 
ja näihin ehtoihin sellaisen päätöksen johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista. Hallitus 
voi päättää myös muista optio-oikeuksien ja osakkeiden merkintään liittyvistä seikoista. 
Sen lisäksi mitä muualla näissä ehdoissa on nimenomaisesti todettu Hallituksen 
oikeudesta muuttaa näitä ehtoja, Hallituksella on oikeus tehdä ei-olennaisia muutoksia 
näihin ehtoihin. Hallituksella on oikeus päättää kaikista näiden ehtojen alla annettuihin 
optio-oikeuksiin liittyvistä asioista sekä antaa niitä koskevia sitovia määräyksiä optio-
oikeuksien haltijoille.  
 
Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Yhtiön pääkonttorissa.  

Yhtiöllä on oikeus lunastaa optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden haltijalta 
ennen osakemerkintää, mikäli optio-oikeuden haltija toimii näiden ehtojen tai yhtiön 
näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai 
viranomaismääräysten vastaisesti.  
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OPTIO-OHJELMA II 2013  
 
 

OPTIO-OHJELMAN EHDOT  
 
I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN  

1. Optio-oikeuksien määrä  

 
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 420.000 kappaletta. Ne oikeuttavat 
merkitsemään enintään yhteensä 420.000 Yhtiön B-osaketta.  
 
 

2. Optio-oikeudet  
 

Kaikki 420.000 optio-oikeutta merkitään tunnuksella ”II 2013”.  
 

3. Optio-oikeuksien suuntaaminen  
 

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Mikko 
Salaspurolle ja Martti Marvolalle merkittäväksi ilmaiseksi. Mikko Salaspurolle osoitetaan 
320.000 optio-oikeutta ja Martti Marvolalle 100.000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksien 
antaminen perustuu henkilöiden sitouttamiseen Yhtiölle tehtävään tuotekehitystyöhön 
sekä Yhtiön vastaanottamiin immateriaalioikeisiin ja olemassa oleviin sopimusperusteisiin 
velvoitteisiin, joista optio-oikeuksien saajat luopuvat optio-oikeudet vastaanottaessaan. 

 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeuksien 
myöntäminen perustuu henkilöiden sitouttamiseen tuotekehitystyöhön sekä Yhtiön 
vastaanottamiin immateriaalioikeuksiin ja niillä korvataan Yhtiön olemassa olevat 
sopimusperusteiset velvoitteet optio-oikeuksien saajia kohtaan, ja näin ollen optio-
oikeuksien antamisella katsottava olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
 

4. Optio-oikeuksien jakaminen 
 

Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien 
tarjoamisesta. Optio-oikeus katsotaan annetuksi, kun optio-oikeuksien saajalta on saatu 
kirjallinen hyväksyntä optio-oikeuksien vastaanottamiselle. Optio-oikeuksien saajien on 
ilmoitettava hyväksyntänsä 60 päivän kuluessa siitä, kun Yhtiö on tarjonnut optio-
oikeuksia hyväksyttäväksi.  

 
5. Optio-oikeuksien säilyttäminen sekä luovuttaminen tai panttaaminen  
 

Optio-oikeuksista ei anneta erillisiä optiotodistuksia. Hallituksella on oikeus päättää 
myöhemmin optiotodistusten antamisesta. Yhtiö pitää optio-oikeuksista rekisteriä tai 



      7(10) 

  

 

 

säilyttää optiotodistuksia optio-oikeuksien haltijan lukuun. Hallitus voi päättää optio-
oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, optio-oikeuksien haltija täten valtuuttaa ja Yhtiöllä on näin ollen 
oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuden haltijan 
arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden haltijan 
myöhempää suostumusta. Vastaavasti haltija täten valtuuttaa ja Yhtiöllä on näin ollen 
lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat 
rajoitukset optio-oikeuden omistajan arvo-osuustilille ilman tämän myöhempää 
suostumusta. 
 
Optio-oikeuksien haltijalla ei ole oikeutta luovuttaa tai pantata optio-oikeuksia ilman 
Yhtiön hallituksen kirjallista lupaa tai päätöstä ennen osakemerkintäajan alkamista. Optio-
oikeuden haltija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän 
luovuttaa tai panttaa optio-oikeuksiaan.  

 
Jos optio-oikeuden merkitsijä kuolee siirtyvät optio-oikeudet hänen 
oikeudenomistajilleen.  

 
II OSAKEMERKINNÄN EHDOT  
 
1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään  
 

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään Yhtiön yhden (1) uuden B-osakkeen. 
Osakkeita annettaessa osakkeen merkintähinnasta merkitään osakkeen nimellisarvoa vastaava 
arvo Yhtiön osakepääomaan ja loput Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  

 
Oikeus merkitä osakkeita optio-oikeuksilla on vain sillä, joka on saanut optio-oikeudet tämän 
optio-ohjelman ehtojen mukaisesti ja joka on muutoinkin noudattanut tämän optio-ohjelman 
ehtoja.  

 
2. Osakkeiden merkintäaika  
 

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.7.2013 -
30.6.2015. Jos osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, osakkeiden 
merkinnän voi tehdä viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä. 

 
Hallituksella on oikeus rajoittaa osakkeiden merkintää määritellyn merkintäajan sisällä 
esimerkiksi rajoittamalla merkintämahdollisuuden tiettyyn aikaikkunaan perustuen 
esimerkiksi optio-oikeuden haltijoiden tiedossa olevaan sisäpiiritietoon. 

 
Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa (Laippatie 1, 00880 Helsinki). 
Osakkeet on maksettava merkittäessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää 
kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.  

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.  
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3. Osakkeen merkintähinta  
 

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 3,00 euroa. 
Merkintähinta on määritetty Hallituksen toimesta tavoitteena optiosaajien sitoutumisen 
lisääminen Yhtiölle tehtävään tuotekehitystyöhön sekä perustuen Yhtiön vastaanottamien 
immateriaalioikeuksien ja Yhtiön olemassa olevien sopimusperusteisten velvoitteiden 
arvoon. Merkintähintaa voidaan muuttaa kohdan II:5 ehtojen mukaisesti. Osakkeen 
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.  
 

4. Osakkeen tuottamat oikeudet  
 

Osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muut oikeudet alkavat osakkeiden tultua merkityksi 
kaupparekisteriin.  

 
5. Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ja erityistilanteet  
 

Jos Yhtiö ennen kohdassa II:2 tarkoitettua merkintäjaksoa päättää osakeannista tai uusien 
optio-oikeuksien tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
siten, että osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden haltijalla sama 
tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan 
Hallituksen päättämällä tavalla siten, että optio-oikeuden haltijalle annetaan oikeus 
merkitä yksi osake yhtä optiota vastaan taikka merkittävissä olevien osakkeiden määriä, 
merkintähintoja tai molempia muutetaan. Mikäli Yhtiö tekee yllä mainitun päätöksen 
kohdassa II:2 tarkoitetun merkintäjakson alettua, varataan optio-oikeuksien haltijoille 
tilaisuus käyttää kohdan II:1 mukaista merkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana 
määräaikana. Hallituksen asettaman määräajan jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. 
 
Mikäli Yhtiö päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muihin osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen, tämä ei vaikuta optio-oikeuden haltijan asemaan tai 
optio-oikeuksien ehtoihin. 

  
Jos Yhtiö alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-oikeuksien haltijoiden 
merkintäoikeuksia vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin 
määriteltävällä tavalla.  
 
Jos Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella 
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien 
osinkojen ja jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai muun 
varojen jaon täsmäytyspäivänä. 
 
Jos Yhtiön koko osakekanta päätetään myydä kolmannelle, varataan optio-oikeuksien 
haltijoille tilaisuus käyttää kohdan II:1 mukaista merkintäoikeuttaan Hallituksen 
asettamana määräaikana ennen Yhtiön osakkeiden luovuttamista. Hallituksen asettaman 
määräajan jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. 
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Jos Yhtiö asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien haltijoille tilaisuus käyttää 
kohdan II:1 mukaista merkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana määräaikana. 
Hallituksen asettaman määräajan jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Mikäli yhtiö ennen 
osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden haltijalla sama tai 
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. 

 
Jos Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa 
muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, voi Yhtiö tai sulautumisessa vastaanottava taikka 
kombinaatiofuusiossa tai jakautumisessa syntyvä yhtiö ja sen hallitus päättää tarjota 
optio-oikeuksien vaihtoa vastaavin ehdoin noudattaen sulautumisessa tai jakautumisessa 
Yhtiön osakkeisiin kohdistuvia ehtoja soveltuvin osin. Hallituksella on jakautumis- tai 
sulautumistilanteessa myös oikeus päättää, että optionhaltijalle annetaan oikeus merkitä 
osakkeet Hallituksen asettamana määräaikana kohdan II:1 mukaisesti ennen sulautumista 
tai jakautumista. Hallituksen asettaman määräajan jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. 

 
Jos Yhtiö päättää hankkia omia osakkeitaan, optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin 
oikeuttavia erityisiä oikeuksia osakkeiden merkintäajan alettua kaikille 
osakkeenomistajille tehtävällä tarjouksella, varataan optio-oikeuksien haltijoille 
mahdollisuus merkitä Yhtiön osakkeita niin, että näin merkityt osakkeet otetaan 
huomioon tarjouksessa. Muissa tapauksissa omien osakkeiden, optio-oikeuksien tai 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen tai lunastaminen ei edellytä 
toimenpiteitä Yhtiöltä optio-oikeuksien haltijaa kohtaan. 

 
Jos osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama oikeus lunastaa 
muiden osakkeenomistajien osakkeet, varataan optio-oikeuksien haltijoille oikeus merkitä 
Yhtiön osakkeita hallituksen asettamana määräaikana kaikilla optio-oikeuksillaan. 
Hallituksen asettaman määräajan jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. 

 
Optio-oikeuksien tuottamaan merkintäoikeuteen ei vaikuta, jos Yhtiö muuttuu yksityiseksi 
osakeyhtiöksi.  
 

 
  
 

6. Riitojen ratkaiseminen  
 

Näitä optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Helsingissä 
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen.  

 
7. Muut seikat  
 

Hallitus voi myöhemmin päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään 
ja näihin ehtoihin sellaisen päätöksen johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista. Hallitus 
voi päättää myös muista optio-oikeuksien ja osakkeiden merkintään liittyvistä seikoista. 
Sen lisäksi mitä muualla näissä ehdoissa on nimenomaisesti todettu Hallituksen 
oikeudesta muuttaa näitä ehtoja, Hallituksella on oikeus tehdä ei-olennaisia muutoksia 
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näihin ehtoihin. Hallituksella on oikeus päättää kaikista näiden ehtojen alla annettuihin 
optio-oikeuksiin liittyvistä asioista sekä antaa niitä koskevia sitovia määräyksiä optio-
oikeuksien haltijoille.  
 
Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Yhtiön pääkonttorissa.  

Yhtiöllä on oikeus lunastaa optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden haltijalta 
ennen osakemerkintää, mikäli optio-oikeuden haltija toimii näiden ehtojen tai yhtiön 
näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai 
viranomaismääräysten vastaisesti. 


