Tecnotreen hallitus hyväksyi Tecnotreen pitkäaikaisen kannustinohjelman
vuosille 2021-2024 ja päätti omien osakkeiden antamisesta
Tecnotree Oyj pörssitiedote 26.2.2021 klo 8:45
Vuosien 2019-2022 onnistuneen kannustinohjelman käyttööoton jälkeen Tecnotree julkisti tänään, että sen hallitus on
hyväksynyt yhtiön kannustinohjelman vuosille 2021-2024 (“Kannustinohjelma-2”). Ohjelman tarkoituksena on edistää
siihen osallistuvien henkilöiden tavoitteiden yhdenmukaistamista Tecnotreen kasvustrategian ja pitkän aikavälin menestyksen
kanssa. Kannustinjärjestelmä sisältää seuraavan ohjelman:
Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma (Restricted Share Units (RSUs)), joka antaa sopimusperusteiden oikeuden saada
osakkeita seuraavan 3 vuoden aikana jakautuen samansuuruisiin puolivuosittain vestautuviin eriin.
Kannustinohjelma-2:n tavoite
Kannustinohjelman tarkoituksena on yhdistää Tecnotreen omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon
nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen
yhtiön osakkeiden kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Kannustinohjelma-2:n kattavuus
Ehdolliset osakepalkkiot myönnetään Tecnotreen avainhenkilöille sitouttamis- ja rekrytointitarkoituksessa Tecnotreen
tulevan menestyksen kannalta keskeisten osaajien palkkaamisen ja sitouttamisen varmistamiseksi. Kannustinohjelma-2
pitäisi sisällään tällä hetkellä yhteensä 175 työntekijää.
Kannustinohjelma-2:n aikatalu
Kannustinohjelman mukaiset osakepalkkiot jakautuvat kuuteen puolivuosittaiseen erään kolmen vuoden ajanjaksolla.
Jokainen erä muodostuu yhdestä kuudesosasta myönnetyn palkkion määrästä.
Kannustinohjelma-2:n osakemäärä
Kannustinohjelman perusteella myönnettävät palkkiot voivat johtaa yhteensä enintään 8.0 miljoonan Tecnotreen osakkeen
antamiseen Tecnotreen työntekijöille. Nykyisellä helmikuun 2021 keskikurssin mukaisella osakehinnalla 0,63 euroa
ohjelman kokonaisarvo on 5,04 miljoonaa euroa.
Päätös osakkeiden antamisesta kannustinohjelma-2:ta varten
Kannustinjärjestelmään liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi Tecnotreen hallitus on päättänyt [8.0] miljoonan osakkeen
maksuttomasta osakeannista Tecnotree Oyj:lle. Antipäätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 15.5.2019 hallitukselle
antamaan valtuutukseen (yleinen valtuutus).
Omistuksen laimentuminen
Kun yhtiölle annetut 8.000.000 osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin, yhtiöllä on yhteensä 282.628.428 osaketta. Uudet
osakkeet edustavat noin 2,83 % kaikista osakkeista osakeannin jälkeen.
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Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen,
asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden
liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan
tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreen ratkaisuista hyötyy yli 800
miljoonaa tilaajaa maailmassa. Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com

