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YEPZON OY:N OPTIO-OHJELMA YHTIÖN HALLITUSJÄSENILLE 

 

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 

1 OPTIO-OIKEUKSIEN MÄÄRÄ 

Optio-oikeuksia tarjotaan merkittäväksi kullekin Yepzon Oy:n (”Yhtiö”) 28.6.2022 
pidettävässä yhtiökokouksessa valitulle Yhtiön hallituksen (”Hallitus”) jäsenelle 50.000 
kappaletta, joista jokainen oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden tai Yhtiön hallussa 
olevan Yhtiön osakkeen. 

2 OPTIO-OIKEUKSIEN SUUNTAAMINEN 

 Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta 28.6.2021 valittaville Yhtiön hallituksen jäsenille. 

 Optio-oikeuksia annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 
avainhenkilöstön sitouttamiseksi Yhtiöön. Optio-oikeuksien antamiselle 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen on siten Yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy. 

 Optio-oikeuksia ei lasketa liikkeelle arvo-osuusjärjestelmässä. 

3 OPTIO-OIKEUKSIEN MERKINTÄ JA MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN 

 Optio-oikeuksien merkintäaika alkaa 28.6.2021. Optio-oikeudet merkitään erilliseen 
merkintälistaan, jonka Hallitus toimittaa optio-oikeuksien merkintään oikeutetuille. Optio-
oikeudet tulee merkitä Hallituksen kulloinkin ilmoittamaan päivämäärään mennessä. 

 Hallitus päättää optio-oikeuksien merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja 
ilmoittaa merkitsijöille hyväksytyistä merkinnöistä. 

 Mikäli optio-oikeuden merkintään oikeutettu ei käytä merkintäoikeuttaan merkintäajan 
kuluessa tai merkintää ei hyväksytä, hallitus on oikeutettu allokoimaan tällaiset optio-
oikeudet uudelleen tämän optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. 
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 Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan mahdollista työ- tai toimisopimusta 
eikä niitä katsota palkaksi tai luontaiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada 
työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-
oikeuksiin liittyen. Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja 
verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy. 

4 OPTIO-OIKEUKSIEN LUOVUTTAMINEN JA MENETTÄMINEN 

 Optio-oikeuksien luovuttaminen 

 Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optionhaltijan lukuun optio-oikeuksien perusteella 
merkittävien osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeuksista ei anneta 
erillisiä optiotodistuksia. 

 Optio-oikeudet eivät ole luovutettavissa, siirrettävissä tai pantattavissa optionhaltijan 
toimesta ilman Hallituksen lupaa. Optionhaltija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä 
Yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luvan saatuaan luovuttaa tai panttaa optio-oikeuksiaan. 

 Optio-oikeuksien menettäminen 

 Mikäli optionhaltijan Hallitustyöskentelysuhde Yhtiöön päättyy ennen vuonna 2023 
pidettävää Yhtiön varsinaista yhtiökokousta, hän menettää Hallituksen hänelle jakamat 
optio-oikeudet Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle taholle vastikkeetta. Tässä kohdassa 
mainitusta poiketen, Hallitus voi aina erikseen päättää, että optionhaltija, jonka 
Hallitustyöskentelysuhde Yhtiöön päättyy ennen vuonna 2023 pidettävää Yhtiön varsinaista 
yhtiökokousta, saa pitää optio-oikeutensa tai osan niistä. 

 Optionhaltijalla ei ole oikeutta saada Yhtiön Hallitustyöskentelysuhteensa aikana tai 
sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksien menettämisestä 
näiden ehtojen perusteella. 

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT 

1 OIKEUS OSAKKEIDEN MERKINTÄÄN 

 Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden tai sen hallussa 
olevan osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon. 

 Osakkeiden merkinnän ja merkintöjen hyväksymisen edellytyksenä on, että 
merkintään oikeutettu liittyy Yhtiötä kulloinkin koskevaan osakassopimukseen Hallituksen 
osoittamalla tavalla. 

2 OSAKKEIDEN MERKINTÄ, HINTA JA MAKSU 

 Osakkeiden merkintäaika on 1.6.2025 – 31.12.2025. 
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 Hallituksella on oikeus rajoittaa osakkeiden merkintää määritellyn merkintäajan sisällä. 

 Osakkeiden merkintähinta on 2,80 euroa osakkeelta. 

 Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa Yhtiön 
myöhemmin ilmoittamassa paikassa ja ilmoittamassa tavalla. Osakkeet on maksettava 
merkittäessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään 
liittyvistä toimenpiteistä. 

3 OSAKKEIDEN KIRJAUS JA OSAKASOIKEUDET 

 Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan Yhtiön osake- ja osakasluetteloon sen 
jälkeen, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. 

 Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat 
sitten, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja viety Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. 

4 OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN 

Optio-oikeuksilla merkittyjä osakkeita ei saa luovuttaa tai pantata ennen kuin optio-
oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on päättynyt. Hallitus voi kuitenkin antaa 
erikseen luvan optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden luovuttamiseen tai panttaamiseen. 
Merkintäajan päätyttyä osakkeiden siirrettävyydestä sovitaan erillisessä Hallituksen 
osoittamassa osakassopimuksessa. 

5 OSAKEANNIT, VAIHTOVELKAKIRJA- JA OPTIOLAINAT SEKÄ OPTIO-OIKEUDET 
ENNEN OSAKEMERKINTÄÄ 

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että 
osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden omistajalla sama tai 
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan 
Hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, 
merkintähintoja tai molempia muutetaan. 

6 OIKEUDET TIETYISSÄ TAPAUKSISSA 

 Mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, ei tällä ole 
vaikutusta optionhaltijan asemaan. 

 Mikäli Yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, 
ei tällä ole vaikutusta optionhaltijan asemaan. 
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 Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, optionhaltijalle annetaan 
tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli 
Yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optionhaltijalla sama tai 
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. 

 Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai 
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan uuteen yhtiöön tai päättää jakautua 
kokonaisjakautumisella, annetaan optionhaltijalle oikeus merkitä osakkeet Hallituksen 
asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Vaihtoehtoisesti Hallitus voi 
antaa optionhaltijalle oikeuden vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin 
optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai Hallituksen 
muuten määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä optio-oikeudet ennen sulautumista tai 
jakautumista. Tämän jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama 
menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli Yhtiö 
muututtuaan eurooppayhtiöksi (Societas Europae) tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta 
toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen 
osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa 
optionhaltijoilla ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä 
hinnasta. 

 Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optionhaltijan 
asemaan. Mikäli Yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta 
osakkeenomistajilta, on optionhaltijoille tehtävä yhdenvertainen tarjous. 

 Mikäli joku julkisesti tarjoutuu ostamaan kaikki Yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet 
ja optio- sekä muut erityiset oikeudet tai jos jollekin Yhtiön osakkeenomistajista syntyy 
ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama 
lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin Yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että 
osakkeenomistajalla on yli 90 % Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, 
varataan optionhaltijalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana 
määräaikana tai optionhaltijalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus 
luovuttaa optio-oikeutensa lunastajalle näissä optio-ehdoissa määrätystä siirtorajoituksesta 
huolimatta (ottaen kuitenkin huomioon kulloinkin voimassa olevan osakassopimuksen 
määräykset). 

III MUUT SEIKAT 

 Näihin optio-ohjelman ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat 
riita-asiat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin 
välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen. Välimiesmenettely 
pidetään Helsingissä suomen kielellä. 
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 Hallitus voi päättää näihin ehtoihin tehtävistä teknisistä muutoksista sekä muista näihin 
ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus 
päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja Hallitus voi antaa optionhaltijoita 
sitovia määräyksiä. 

 Yhtiöllä on oikeus ottaa optionhaltijan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään 
käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optionhaltijalta, mikäli optionhaltija toimii 
näiden ehtojen tai Yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan 
lain tai viranomaismääräysten vastaisesti. 

 Merkitsemällä optioita, optionsaaja antaa Yhtiölle suostumuksen henkilötietojensa 
säilyttämiseen ja käyttämiseen optioita koskeviin tarkoituksiin. Yhtiö voi toimittaa optio-
oikeuksiin liittyvät tiedonannot optionhaltijoille sähköpostin välityksellä. 

 Merkitsemällä optioita, optionsaaja tai mahdollinen myöhempi omistaja sitoutuvat 
noudattamaan näitä ehtoja sekä Hallituksen mahdollisesti antamia muita ehtoja ja 
määräyksiä sekä lain säännöksiä ja muita viranomaismääräyksiä. 


