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Liite: BASWARE OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2007 EHDOT 
  
I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 
  
1 Optio-oikeuksien määrä 
  
Optio-oikeuksia annetaan 200 000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 200 000 BasWare 
Oyj:n (Yhtiö) osaketta. 
  
2 Optio-oikeuksien suuntaaminen 
  
Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen BasWare Oyj:n hallituksen 
määräämille konsernissa toistaiseksi ja ei osa-aikaisesti palveluksessa oleville avainhenkilöille lisäämään 
heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Osa optiotodistuksista annetaan BasWare Oyj:n kokonaan 
omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi myöhemmin konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen 
rekrytoitaville henkilöille.  
  
Hallituksen päättämällä BasWare Oyj:n konserniyhtiöllä on oikeus merkitä optio-oikeuksia siltä osin, kuin 
niitä ei anneta edellä mainituille merkintäoikeutettuihin kuuluville henkilöille, jotta niitä voidaan myöhemmin 
tarjota avainhenkilöiden merkittäviksi konsernin kannustusjärjestelmän puitteissa. 
  
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin 
kannustusjärjestelmää, ja siihen on näin ollen katsottava olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
 
3 Optio-oikeuksien merkintä 
  
Yhtiö lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet 
annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksien hyväksyminen tapahtuu Yhtiön hallituksen määräämänä aikana ja 
ilmoittamalla tavalla. 
  
Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla konsernin henkilöstöön ja johtoon kuuluville.  
  
Tytäryhtiölle annettavat optio-oikeudet on tarkoitettu annettaviksi myöhemmin, konsernin palveluksessa 
oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Tytäryhtiöllä ei ole oikeutta merkitä optio-oikeuksilla 
Yhtiön osakkeita. 
  
4 Optiotodistukset ja arvo-osuusjärjestelmä 
  
BasWare Oyj antaa optio-oikeuksista enintään 200 000 optiotodistusta, joista 100 000 merkitään kirjaimella 
D ja 100 000 kirjaimella E. 
  
Optiotodistukset lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää menettelystä ja 
aikataulusta tähän liittyen. Optiotodistukset kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille. 
 
  
II OSAKEMERKINNÄN EHDOT 
  
1 Oikeus uusien osakkeiden merkintään 
  
Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) BasWare Oyj:n osakkeen. 
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Osakkeen merkintähinta merkitään 0,30 euron osalta Yhtiön osakepääomaan ja ylimenevältä osalta 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon BasWare Oyj:n osakepääoma voi nousta merkintöjen 
seurauksena enintään 200 000 uudella osakkeella eli 60 000 eurolla. 
 
 
2 Osakkeiden merkintä ja maksu 
  
Osakkeiden merkintäaika on 
- optiotodistuksella D 1.4.2009 - 31.3.2010, 
- optiotodistuksella E 1.4.2010 - 31.3.2011 
  
Osakkeiden merkintä tapahtuu BasWare Oyj:n pääkonttorissa ja mahdollisesti muussa Yhtiön myöhemmin 
ilmoittamassa paikassa. Merkinnän maksun tulee tapahtua samanaikaisesti merkinnän kanssa. Hallitus 
päättää merkintöjen hyväksymisestä. 
  
3 Osakkeiden merkintähinta 
  
Merkintähinta vastaa 
- optiotodistus D:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa tammi-maaliskuussa vuonna 
2007  
- optiotodistus E:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa tammi-maaliskuussa vuonna 
2008  
  
4 Osakkeiden kirjaus 
  
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. 
  
Yhtiö hyväksyy tehtyjä merkintöjä säännöllisesti kokoontuvissa hallituksen kokouksissaan 
vuosineljänneksittäin ja saattaa hyväksyttyjen merkintöjen perusteella tehtävät osakepääoman 
korotusilmoitukset viipymättä rekisteröitäväksi ja uudet osakkeet otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi 
yhdessä Yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen kanssa. Yhtiön hallituksella ei 
kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksyä tilikauden päättymisen jälkeen tehtyä merkintää ennen varsinaista 
yhtiökokousta. 
  
5 Luovutuskielto ja tarjoamisvelvollisuus 
  
Optiotodistuksia, joiden osalta kohdassa II.2. mainittu osakemerkinnän aika ei ole alkanut, ei saa luovuttaa 
kolmannelle tai pantata ilman Yhtiön lupaa. Luvan antamisesta päättää hallitus. Osakemerkinnän ajan 
alettua optiotodistukset ovat vapaasti siirrettävissä. Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optionhaltijan lukuun 
osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optionhaltijalla on oikeus saada haltuunsa optio-oikeudet, 
kun osakkeiden merkintäaika niiden osalta alkaa. Optionhaltija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä 
yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan. 
  
Jos merkitsijän työ- tai toimisuhde BasWare Oyj -konserniin tai jäsenyys Yhtiön hallituksessa päättyy 
muusta syystä kuin eläkkeelle siirtymisestä tai työntekijän kuoleman johdosta, on hänen viipymättä 
tarjottava Yhtiölle vastikkeetta sellaiset optiotodistukset, joiden osalta osakemerkinnän aika ei ollut työ- tai 
toimisuhteen tai hallituksen jäsenyyden päättymispäivänä alkanut. Hallitus voi erityisistä syistä myöntää 
tähän poikkeuksen. 
  
Tämän ehtokohdan vaikuttaessa eri optioihin on Yhtiöllä oikeus saada arvo-osuusjärjestelmään kirjattua 
siirto Yhtiölle tai tämän osoittamalle kolmannelle taholle varmistaakseen ehdon noudattamisen. 
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6 Osakeoikeudet 
  
Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Muut oikeudet alkavat 
osakemerkinnän tultua merkityksi kaupparekisteriin.  
  
7 Osakeannit, vaihtovelkakirja- ja optiolainat sekä optio-oikeudet ennen osakemerkintää 
  
Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia 
vaihtovelkakirja- tai optiolainoja tai optio-oikeuksia, on optiotodistuksen haltijalla sama tai yhdenvertainen 
oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla 
siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.  
  
Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta 
siten, että optiotodistusten nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy 
muuttumattomana.  
  
Mikäli yhdellä optiotodistuksella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku, 
otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla. 
  
8 Optiotodistuksen haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa 
  
Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optiotodistuksen haltijan 
merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin lausutulla tavalla. Jos 
osakepääoman alentamisella ei voida katsoa olevan taloudellisia vaikutuksia optio-oikeuden haltijalle, 
alentaminen ei vaikuta osakkeen merkintäehtoihin. 
  
Yhtiön selvitystilaan asettaminen ei aiheuta muutoksia osakkeiden merkintäehtoihin. 
  
Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan 
yhtiöön tai jakautua, annetaan optiotodistuksen haltijalle oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana 
määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Edellä 
mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa häneltä optio-
oikeudet käyvästä hinnasta. Jos Yhtiö on sulautumisessa vastaanottavana yhtiönä, osakemerkintäehdot 
säilyvät ennallaan. Mikäli yritys päättää hankkia omia osakkeitaan, tämä ei vaikuta optio-oikeuden haltijan 
asemaan. 
  
Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 
luvun tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että 
osakkeenomistajalla on yli 90 % yhtiön osakkeista ja äänistä, tai arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n 
mukainen tilanne, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen 
asettamana määräaikana tai osakkeenomistajan kanssa yhdenvertainen mahdollisuus myydä optio-
oikeutensa lunastajalle edellä kohdassa II.5 olevasta siirtorajoituksesta huolimatta. Osakkeenomistajalla, 
jonka osuus yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on noussut yli 90 %:n, on oikeus ostaa 
optionomistajan optio-oikeudet käypään hintaan. 
  
Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia 
merkintäehtoihin. 
  
Osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan 
optioiden määrää ja merkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-
arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.  
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9 Riitojen ratkaiseminen 
  
Näitä optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin 
välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen. 
  
10 Muut seikat 
  
Yhtiön hallitus päättää muista optio-oikeuksien ja osakkeiden merkintään liittyvistä seikoista. 
 
 


