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 OPTOMED OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2022A 
 
 
I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT  
 
 
1 Optio-oikeuksien antaminen  
 
1.1 Optomed Oyj ("Yhtiö") antaa enintään 250 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat 

merkitsemään enintään 250 000 Yhtiön uutta tai Yhtiön hallituksen (”Hallitus”) niin 
päättäessä, olemassa olevaa osaketta (asiayhteydestä riippuen jäljempänä "Osakkeet" 
tai "Osake").  

 
1.2 Optio-oikeuksia tarjotaan Yhtiön ja mahdollisten sen määräysvallassa olevien 

suomalaisten tai ulkomaisten yhtiöiden (yhdessä ”Konserni") palveluksessa oleville 
henkilöille. Määräysvallalla tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä määriteltyä 
määräysvaltaa. Henkilöihin, joille optio-oikeuksia voidaan antaa, kuuluvat myös Yhtiön 
toimitusjohtaja ja mahdollisten muiden Konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajat 
sekä Konserniin konsulttisuhteessa olevat henkilöt.  

 
1.3 Koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Konsernin osakepohjaista kannustin-

järjestelmää, optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.  
 
 
2 Optio-oikeuksien jakaminen  
 
2.1 Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta Konsernin palveluksessa oleville henkilöille 

("Optionhaltijat"). Optionhaltija voi olla Konserniin joko työ- tai palvelusuhteessa taikka 
konsulttisopimussuhteessa. 

 
2.2 Yhtiö ilmoittaa Optionhaltijalle optio-oikeuksien antamisesta kyseiselle Optionhaltijalle.  
 
 
3 Optio-oikeuksien merkintä ja niiden merkintähinta  
 
3.1 Optio-oikeuksien merkintä tapahtuu osakeyhtiölain 10 luvun 5 §:n mukaisesti.  
 
3.2 Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Konsernin 

osakepohjaista kannustinjärjestelmää ja annetaan siksi vastikkeetta.  
 
 
4 Siirtokielto  
 
4.1 Optio-oikeuksia voi käyttää vain Osakkeiden merkintään. Optionhaltijalla ei ole oikeutta 

myydä, siirtää, pantata tai muutoin luovuttaa optio-oikeuksia ilman Hallituksen etukäteen 
antamaa kirjallista suostumusta. Hallitus voi asettaa päättämiään ehtoja tällaiselle siirrolle 
tai luovutukselle.  

 
 
5 Työ- tai palvelussuhteen taikka konsulttisopimuksen päättyminen  
 
5.1 Mikäli Optionhaltijan työ- tai palvelussuhde Konserniin päättyy mistä tahansa syystä, tai 

mikäli Konserniin konsulttisuhteessa olevan Optionhaltijan työpanosta koskeva 
konsulttisopimus päättyy mistä tahansa syystä, optio-oikeudet siirtyvät takaisin Yhtiölle 
automaattisesti ilman vastiketta, ellei Hallitus päätä poiketa tästä pääsäännöstä.  



 

 

2 (8) 

 
 
6 Optio-oikeuksien uudelleenantaminen  
 
6.1 Mikäli optio-oikeuksia palautuu Yhtiölle, Yhtiöllä on oikeus Hallituksen päättämällä tavalla 

antaa tällaiset optio-oikeudet uudelleen muille henkilöille, joilla on näiden ehtojen mukaan 
oikeus saada optio-oikeuksia.  

 
 
II OSAKEMERKINNÄN EHDOT  
 
 
1 Oikeus merkitä Osakkeita  
 
1.1 Kukin optio-oikeus oikeuttaa Optionhaltijan merkitsemään yhden Osakkeen. Osake-

merkintöjen perusteella Yhtiön osakkeiden määrä voi nousta enintään 250 000 
Osakkeella. 
 

 
2 Osakkeiden merkintäaika  
 
2.1 Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla voi tapahtua vasta, kun Osakkeiden merkintäaika 

on alkanut.  
 
2.2 Osakkeiden merkintäaika annettavilla optio-oikeuksilla alkaa 1.1.2026.  
 
2.3 Osakkeiden merkintäaika kaikilla annettavilla optio-oikeuksilla päättyy 31.12.2027.  
 
 
3 Osakkeiden merkintähinta ja maksaminen  
 
3.1 Osakkeiden merkintähinta on 4,17 euroa per Osake. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi 

Konsernin osakepohjaista kannustinjärjestelmää ja Osakkeiden merkintähinta on 
määritelty tällä perusteella. 

 
3.2 Merkityt Osakkeet tulee maksaa osakemerkinnän yhteydessä Yhtiön pankkitilille Yhtiön 

antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiö päättää kaikista Osakkeiden merkintään ja 
Osakkeiden maksamiseen liittyvistä menettelytavoista.  

 
3.3 Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastoon.  
 
 
4 Osakkeenomistajan oikeudet  
 
4.1 Osakkeenomistajan oikeudet alkavat, kun Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, tai 

mikäli annetaan olemassa olevia Osakkeita, luovutuksen toteutumisesta lukien 
edellyttäen, että luovutus on täysin maksettu.  

 
 
5 Optionhaltijan oikeudet erityistilanteissa  
 
5.1 Optiot eivät tuota Optionhaltijalle oikeuksia osakeanneissa, annettaessa osakeyhtiölain 10 

luvussa tarkoitettuja optio- tai muita erityisiä oikeuksia muun päätöksen nojalla, jaettaessa 
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varoja osakeyhtiölain 13 luvun 1 § 1 momentissa tarkoitetuilla tavoilla tai hankittaessa 
osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja optio- tai muita erityisiä oikeuksia yhtiölle.  

 
5.2 Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää sulautua vastaanottavana yhtiönä toiseen 

yhtiöön, ei tällä ole vaikutusta optioiden ehtoihin. Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää 
päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa 
muodostuvaan yhtiöön tai mikäli Yhtiö päättää jakautua osittain tai kokonaan, Hallitus 
päättää mahdollisista Optionhaltijoiden näkökulmasta kohtuullisiksi katsomistaan 
vaikutuksista optioiden ehtoihin, mukaan lukien mahdollisuus varata Optionhaltijoille 
oikeus merkitä Osakkeita kaikilla optio-oikeuksilla tai osalla niistä taikka vaihtaa ne toisen 
yhtiön antamiin optio-oikeuksiin Hallituksen määräämin ehdoin ja Hallituksen 
määräämänä määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista (minkä jälkeen 
Osakkeiden merkintäoikeutta tai optioiden vaihto-oikeutta ei enää ole, edellyttäen että 
sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään), tai mahdollinen vaikutus 
osakkeen merkintähintaan. Hallituksen tulee tällöin kiinnittää erityistä huomiota 
Optionhaltijoiden kohtelemiseen yhdenvertaisesti Yhtiön osakkeenomistajien kanssa. 
Tässä kohdassa 5.2 mainituissa tilanteissa Optionhaltijalla ei ole oikeutta vaatia 
optioidensa lunastamista osakeyhtiölain nojalla. 

 
5.3 Mikäli ennen osakemerkintää Yhtiön osakkeista tehdään arvopaperimarkkinalain 

tarkoittama julkinen ostotarjous, Hallitus voi päättää, että Optionhaltijalla on oikeus 
merkitä Osakkeita ennen ostotarjouksen toteuttamista Hallituksen määrittämänä aikana 
(minkä jälkeen Osakkeiden merkintäoikeutta ei enää ole) tai että Optionhaltijan on 
myytävä optionsa ostotarjousmenettelyssä hinnalla, joka vastaa osakkeista 
ostotarjouksessa maksettavaa hintaa vähennettynä osakkeen merkintähinnalla. 

 
5.4 Mikäli ennen osakemerkintää jollakulla katsotaan osakeyhtiölain 18 luvun mukaisesti 

olevan enemmän kuin 90 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ja tästä seuraa osakeyhtiölain 18 
luvun 1 §:n mukainen lunastusoikeus ja -velvollisuus, varataan Optionhaltijalle oikeus 
merkitä Osakkeita ennen lunastuksen toteuttamista Hallituksen määrittämänä aikana 
(minkä jälkeen Osakkeiden merkintäoikeutta ei enää ole) tai Hallituksen niin edellyttäessä 
Optionhaltijan on myytävä optionsa lunastusmenettelyssä hinnalla, joka vastaa osakkeista 
lunastuksessa maksettavaa hintaa vähennettynä osakkeen merkintähinnalla. 

 
 
III MUUT EHDOT  
 
 
1 Asiakirjat  
 
1.1 Optio-oikeuksiin liittyvät osakeyhtiölaissa tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävissä Yhtiön 

pääkonttorissa. 
 

1.2 Mikäli näiden optioehtojen suomenkielisen ja englanninkielisen version välillä ilmenisi 
ristiriitaa, sovelletaan suomenkielisten ehtojen määräyksiä.  

 
 
2 Hallituksen valtuudet  
 
2.1 Hallituksella on oikeus tehdä näihin ehtoihin muita kuin olennaiseksi katsottavia 

muutoksia. Hallitus päättää muista näihin optio-oikeuksiin ja niillä merkittäviin Osakkeisiin 
liittyvistä seikoista. Hallitus voi myös antaa Optionhaltijoita koskevia sitovia määräyksiä.  

 
2.2 Hallitus voi päättää siirtää optio-oikeudet tai osan niistä arvo-osuusjärjestelmään (jolloin 

myös optio-oikeuksien siirtoon liittyvät edellä kohdassa I.4.1 mainitut rajoitukset merkitään 
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arvo-osuusjärjestelmään) sekä tähän liittyvistä mahdollisista teknisistä muutoksista näihin 
ehtoihin.  

 
 
3 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen  
 
3.1 Näihin ehtoihin ja kaikkiin näihin ehtoihin liittyviin asioihin sovelletaan yksinomaan 

Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.  
 
3.2 Kaikki optio-oikeuksista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä 

Helsingissä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiehiä on 
yksi.  
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OPTOMED PLC STOCK OPTION PLAN 2022A 
 
 
 
I TERMS AND CONDITIONS OF OPTION RIGHTS 
 
 
1 Issue of Option Rights   
 
1.1 Optomed Plc (the "Company") shall issue at maximum 250,000 option rights which shall 

entitle the receivers to subscribe a total of maximum 250,000 new, or if the Company’s 
Board of Directors (the “Board”) so decides, existing shares of the Company (hereinafter 
referred to as the "Shares" or the "Share" depending on the context).  

 
1.2 The option rights shall be offered to the employees and/or consultants of the Company 

and the Finnish or foreign companies being under the control of the Company (together 
the “Group”). The control shall mean the control defined in the Paragraph 5 of the 
Chapter 1 of the Bookkeeping Act. The group of persons who can receive option rights 
shall also include the managing director of the Company and the managing directors of 
other companies belonging to the Group and persons performing work for the Group as 
consultants.  

 
1.3 Because the option rights have been intended for a part of the equity based incentive 

program of the Group, there is a weighty financial reason for the Company to issue the 
option rights.  

 
 
2 Allocation of the Option Rights  
 
2.1 The Board shall decide upon the allocation of the option rights to the persons employed 

by the Group and persons performing work for the Group as consultants (the “Option 
Holders”).  

 
2.2 The Company informs the Option Holder of the issue of the option rights to such Option 

Holder.  
 
 
3 The Subscription of the Option Rights and the Subscription Price  
 
3.1 The subscription of the option rights shall take place in accordance with the Paragraph 5 

of the Chapter 10 of the Limited Liability Companies Act.  
 
3.2 The option rights shall be issued for free. The option rights have been intended for a part 

of the equity based incentive program of the Company and shall, therefore, be issued for 
free.  

 
 
4 Prohibition to Transfer 
 
4.1 The option rights may only be exercised for the subscription for the Shares. The Option 

Holder shall not have right to sell, transfer, pledge or otherwise assign the option rights 
without the prior written consent given by the Board. The Board may set any preconditions 
for such transfer or assignment. 
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5 Termination of Employment or Service Relationship or the Consulting Agreement 
 
5.1 Should the Option Holder’s employment or service relationship to the Group be terminated 

for any reason whatsoever or should the consulting agreement regarding the Option 
Holder’s work performed for the Group be terminated for any reason whatsoever, the 
Option Holder’s option rights are automatically transferred to the Company without 
consideration unless the Board decides otherwise. 

 
 
6 Re-issue of Option Rights  
 
6.1 Should option rights be returned to the Company, the Company shall, in accordance with 

the decision by the Board, have the right to re-issue such option rights to other persons 
who, in accordance with these terms and conditions, have right to receive option rights. 

 
 
II TERMS AND CONDITIONS OF SUBSCRIPTION FOR THE SHARES 
 
 
1 Right to Subscribe for Shares  
 
1.1 Each option right shall entitle the Option Holder to subscribe for one Share. Based on the 

subscriptions of the Shares, the total amount of the Shares of the Company may increase 
by 250,000 Shares at maximum. 
 

 
2 Subscription Period for the Shares  
 
2.1 The subscription for the Shares with the option rights can take place only after the 

subscription period for the Shares has commenced.  
 
2.2 The subscription period for the Shares with the option rights to be issued shall commence 

on 1 January 2026.  
 
2.3 The subscription period for Shares with all option rights to be issued shall close on 31 

December 2027.  
 
 
3 The Subscription Price and Payment of the Shares  
 
3.1 The subscription price for the Shares is 4.17 euro per Share. The option rights have been 

intended for a part of the equity based incentive program of the Group and the 
subscription price has been defined based on that.   

 
3.2 The subscribed Shares shall be paid at the time of subscription to the bank account of the 

Company in accordance with the instructions given by the Company. The Company shall 
decide on all procedures with regard to the subscription of the Shares and the payment of 
the Shares.   

 
3.3 The subscription price for the Shares shall be recorded in its entirety to the invested non-

restricted equity fund of the Company. 
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4 The Rights of the Shareholder  
 
4.1 The rights of the shareholder shall begin after the Shares have been recorded to the trade 

register of Finland, or if existing Shares of the Company are being issued, upon 
completion of the transfer of the Share provided that the transfer has been fully paid.  

 
 
5 The Rights of Option Holders in Certain Cases 
 
5.1 The option rights shall not carry any rights in a share issue, in the issue of option rights or 

other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10 of the Limited Liability 
Companies Act in accordance with some other decision, in the distribution of assets in 
accordance with Paragraph 1.1 of Chapter 13 of the Limited Liability Companies Act, or in 
the acquisition of option rights or other special rights entitling to shares referred to in 
Chapter 10 of the Limited Liability Companies Act by the Company.  

 
5.2 Should the Company, prior to share subscription, decide to merge with another company 

as an acquiring company, this will not affect the terms and conditions of the options. 
Should the Company resolve to merge as a merging company with another existing 
company or merge in a combination merger with another company by way of 
incorporating an acquiring company together, or, should the Company resolve to demerge 
fully or partially, the Board shall decide on the possible effects on the options deemed 
reasonable by the Board from the point of view of the Option Holders, including without 
limitation a possibility that the Option Holders are given the right to subscribe Shares with 
all their option rights or part of them or to convert them into option rights issued by the 
other company, on such terms and within such period, as resolved by the Board before 
the merger or demerger (after which period the right to subscribe Shares or covert options 
shall lapse, provided that the implementation of the merger or demerger will take place), 
or a possible effect on the share subscription price. The Board shall in that case take 
especially into account the equal treatment of the Option Holders and the shareholders of 
the Company. In the situations mentioned in this section 5.2, the Option Holder is not 
entitled to require redemption of its options pursuant to the Limited Liability Companies 
Act. 

 
5.3 If, prior to share subscription, a public offer pursuant to the Securities Markets Act for the 

shares in the Company is made, the Board may decide that the Option Holder has the 
right to subscribe Shares with all its option rights or part of them before the execution of 
the public offer during a period determined by the Board (after which period the right to 
subscribe Shares shall lapse) or that the Option Holder has an obligation to sell its options 
in the offer process at the same price as paid per share in the offer, reduced with the 
applicable share subscription price. 

 
5.4 If, prior to share subscription, in accordance with Chapter 18 of the Limited Liability 

Companies Act a party is considered to hold more than 90 per cent of the Company’s 
shares and votes and this leads to the redemption right and obligation under Chapter 18, 
Section 1 of the Limited Liability Companies Act, the Option Holder shall be given the right 
to subscribe Shares with all its option rights or part of them before the execution of the 
redemption during a period determined by the Board (after which period the right to 
subscribe Shares shall lapse) or, at the direction of the Board, the Option Holder has an 
obligation to sell its options in the redemption process at the same price as paid per share 
in the redemption, reduced with the applicable share subscription price.    
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III OTHER TERMS AND CONDITIONS 
 
 
1 Documents 
 
1.1 The documents related to the option rights and referred to in the Limited Liability 

Companies Act shall be held available at the headquarters of the Company. 
 

1.2 In the event of any discrepancy between the Finnish and the English versions of these 
terms and conditions of Option Rights, the Finnish version shall prevail. 

 
 
2 Authorities of the Board  
 
2.1 The Board shall have right to amend these terms and conditions excluding amendments 

considered to be material. The Board shall decide on other issues related to these option 
rights and the Shares to be subscribed based on these option rights. The Board may also 
give instructions binding on Option Holders.  

 
2.2 The Board may decide to transfer the option rights or part of them to book-entry system 

(in which case also the limitations related to the transfer of option rights set forth in 
Section I.4.1 shall be recorded to the book-entry system) and on possible technical 
amendments to these terms and conditions related to such transfer.  

 
 
3 Applicable Law and Dispute Resolution  
 
3.1 These terms and conditions as well as all issues related to these terms and conditions 

shall be governed by the Finnish law excluding the choice of law rules thereof.  
 
3.2 Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with the option rights shall 

be finally settled in arbitration by a sole arbitrator in accordance with the Arbitration Rules 
of the Finland Chamber of Commerce. The place of arbitration shall be Helsinki, Finland.
  

 
 


