H1-2020 - MERKINTÄSOPIMUS
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Osapuolet
1.1

Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä ”Yhtiö”)

1.2

Nimi:

___________________________________________________,

henkilötunnus ___________________ (jäljempänä ”Merkitsijä”)
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Tausta

Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta merkitä Yhtiön uusia osakkeita. Merkitsijä on sitoutunut merkitsemään osakkeet tämän sopimuksen
mukaisin ehdoin (”Merkintä”).
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Osakeanti ja merkintä
Täytäntöönpanopäivänä Yhtiö tulee päättämään suunnatusta osakeannista, jossa Merkitsijän merkittäväksi annetaan Yhtiön osakkeita tämän
sopimuksen mukaisesti (”Osakeanti”).
Yhtiön tämän hetken noin 8,8 miljoonan euron arvostuksen mukaisesti
yhden osakkeen merkintähinta on 5,60 euroa. Osakkeita voi merkitä 500
osakkeen erissä.
Merkitsijä sitoutuu merkitsemään tämän sopimuksen mukaisesti
_______ × viidensadan (500) uuden osakkeen erää (2800 euroa per erä)
_______ × 2800 € = _____________ euroa (”Kokonaismerkintähinta”)

Osapuolet toteavat Yhtiön selvittäneen Merkitsijälle, että sijoitukseen sisältyy merkittävä riski. Yhtiö on osakeyhtiö ja Yhtiö ei vastaa osakkeen
arvonalenemisesta tai muusta syystä johtuvasta sijoituksesta aiheutuvasta menetyksestä. Sijoitukseen liittyen Yhtiö ei anna mitään muita vakuutuksia, kuin alla kohdassa 5 määritellyt vakuutukset. Merkitsijä vastaa
kaikista mahdollisista Merkintään liittyvistä veroseuraamuksista.
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Täytäntöönpano
Merkinnän täytäntöönpano (”Täytäntöönpano”) tapahtuu tämän sopimuksen mukaisesti sen jälkeen, kun yhtiö on päättänyt osakeannista
(”Täytäntöönpanopäivä”). Täytäntöönpano toteutetaan toimittamalla
Täytäntöönpanoon liittyvät dokumentit etänä sekä siirtämällä Kokonaismerkintähinta Yhtiölle alla kuvatun mukaisesti.
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Täytäntöönpanon yhteydessä Yhtiö toimittaa Merkitsijälle pyydettäessä
jäljennöksen Osakeannin osoittavasta pöytäkirjasta ja Merkitsijä siirtää
tilisiirrolla tai muulla osapuolten sopimalla maksutavalla Yhtiölle Kokonaismerkintähinnan. Kokonaismerkintähinnan vastaanottamisen ja Täytäntöönpanon jälkeen Yhtiö toimittaa Merkitsijälle pyydettäessä kopion
Yhtiön osakeluettelosta, josta käy ilmi Merkitsijän merkitsemät osakkeet.
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Yhtiön vakuutukset
Yhtiö vakuuttaa, että
a) Yhtiö on perustettu asianmukaisesti ja pätevästi Suomen lakien mukaan;
b) Yhtiö on oikeutettu solmimaan tämän sopimuksen sekä toteuttamaan
Osakeannin tämän sopimuksen mukaisesti;
c) Osakkeet, jotka Yhtiö Osakeannilla suuntaa Merkitsijän merkittäväksi
ja jotka Merkitsijä merkitsee tämän sopimuksen mukaisesti, on laskettu liikkeelle ja merkitty osakeyhtiölain mukaisesti; ja
d) Yhtiön vuoden 2018 kirjanpito ja tarkastettu tilinpäätös per
31.12.2018 on laadittu lakia ja hyvää kirjanpitotapaa noudattaen, ja
ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
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Erinäiset säännökset

6.1

Sovellettava laki
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

6.2

Riitojen ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan englannin kielellä Turun
Kauppakamarin välityslautakunnan nimeämän yhden välimiehen toimesta Turussa.

6.3

Sopimuskappaleet
Tämä sopimus voidaan allekirjoittaa etänä vaihtamalla sähköisiä kopioita
allekirjoitetuista sopimuskappaleista.

6.4

Salassapito
Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään salassa tämän sopimuksen ja
sen sisällön. Tietoja ei saa ilmaista kolmansille ilman toisen osapuolen
kirjallista suostumusta.

6.5

Kulut
Molemmat osapuolet vastaavat omista Merkintään liittyvistä kuluistaan.
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Allekirjoitukset

Turku, ____ / ____ / 2020

MEDICORTEX FINLAND OY

______________________

____________________________

Adrian Harel

____________________________

Asema: Toimitusjohtaja

Osoite: _____________________,

Osoite: Itäinen Pitkäkatu 4,

____________________________

20520 Turku
Puh: +358 (0) 400488817

Puh:_________________________

Sähköpostiosoite: adrian.harel@medicortex.fi

Sähköpostiosoite:
______________________

Uusi osakas: Pyydämme toimittamaan valokopion henkilöllisyyden todistavasta virallisesta asiakirjasta tämän merkintäsopimuksen liitteenä.

Kokonaismerkintähinta siirretään:
Nordea pankki
Mannerheimintie 7
00100 Helsinki
Suomi
IBAN: FI51 1745 3000 1814 97
BIC: NDEAFIHH
Medicortex Finland Oy,
Itäinen Pitkäkatu 4 B, 4. kerros
FI-20520 Turku, Suomi

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Yhtiön pankkitilille 14 päivän kuluessa merkintäsopimuksen tekemisestä.

