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MEDICORTEX FINLAND OY:N OPTIO-OHJELMA 2020 
 
  
I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT  
  

1. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN   

Medicortex Finland Oy ("Yhtiö") antaa enintään 100 000 optio-oikeutta. 
Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään 100 000 Yhtiön uutta 
osaketta.  

 
Optio-oikeudet tarjotaan merkittäväksi yhtiön hallituksen 12.05.2020 
tekemässä optionantopäätöksessä määritellyille tahoille (”Optionhaltija”). 
 
Yhtiö ilmoittaa optio-oikeuksien saajille optio-oikeuksien antamisesta. 

 
 

2. SIIRTO-OIKEUS   

Optio-oikeuksia voi käyttää vain osakkeiden merkintään. Optionhaltijalla ei 
ole oikeutta myydä, siirtää, pantata tai muutoin luovuttaa optio-oikeuksia 
ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Yhtiö voi asettaa 
päättämiään ehtoja tällaiselle siirrolle tai luovutukselle. 

  
 
 
II OSAKEMERKINNÄN EHDOT  
  

1. OIKEUS OSAKKEIDEN MERKINTÄÄN  

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.   
 

Optio-oikeuksien perusteella voidaan merkitä osakkeita, kun osakkeiden 
merkintäaika kyseisellä optio-oikeudella on alkanut ja merkinnän edellytyk-
set ovat täyttyneet.   

 
 

2. OSAKKEIDEN MERKINTÄAIKA 

Osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeuksien antamisesta alla määritel-
lyin edellytyksin. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla päättyy 
31.12.2030. Merkintäaikaa voidaan päättää pidentää ennen merkintäajan 
päättymistä. 
 
Optionhaltijan oikeus merkitä osakkeita optio-oikeuksien perusteella syntyy, 
kun Yhtiön osakkeita ollaan listautumisen kautta ottamassa julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi tai kun Yhtiön osakkeenomistajat tai näiden 
enemmistö ovat aikeissa myydä omistamansa Yhtiön osakkeet tai enem-
mistön Yhtiön osakkeista. Hallitus toteaa merkintäoikeuden alkamisperus-



 

 

2 

teen olemassaolon ja ilmoittaa tästä Optionhaltijalle. Optionhaltijalla on 
tällöin oikeus ja velvollisuus käyttää optio-oikeutensa osakkeiden merkit-
semiseen. Optionhaltijalla on edellä tarkoitetussa osakkeiden myyntitilan-
teessa oikeus ja velvollisuus osakkeiden merkinnän yhteydessä sitoutua 
myymään merkitsemänsä osakkeet samalla osakekohtaisella hinnalla ja 
muutoinkin vastaavilla ehdoilla, kuin ensin mainitut osakkeet myyvät tahot 
ovat omista osakkeistaan neuvotelleet. Optionhaltijan tulee merkitä 
osakkeet ja osakkeiden merkinnän yhteydessä sitoutua myymään osakkeet 
neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa osakemerkintäoikeuden syntymistä 
ja osakkeiden myymistä koskevasta Yhtiön ilmoituksesta uhalla, että optio-
oikeudet raukeavat. 
 
Mikäli osakkeenomistajat eivät myy kaikkia omistamiaan Yhtiön osakkeita, 
on Optionhaltijalla oikeus ja velvollisuus käyttää optio-oikeuksistaan sama 
suhteellinen osuus, minkä myytävät osakkeet muodostavat Yhtiön kaikista 
osakkeista. Mikäli näin määriteltävä käytettävien optioiden lukumäärä ei ole 
tasaluku, pyöristetään käytettävien optio-oikeuksien määrä alaspäin 
lähimpään tasalukuun.  
 
Mikäli Optionhaltija on merkinnyt osakkeita optio-oikeuksien perusteella, 
mutta ei ole täyttänyt osakkeiden myymistä koskevaa velvollisuuttaan, on 
myyvillä osakkeenomistajilla oikeus toimia Optionhaltijan asiamiehenä ja 
edustajana ja myydä Optionhaltijan osakkeet. 
 
Mikäli osakkeiden ostajataho tämän hyväksyy, voidaan edellä määritelty 
Optionhaltijan osakkeiden myynti toteuttaa myös siten, että Optionhaltija 
myy optio-oikeutensa ostajalle. Optioiden hintana on tällöin ostajan 
tarjoama osakekohtainen hinta. 
 

  

3. OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTA JA MAKSAMINEN 

Osakkeiden merkintähinta on 0,10 euroa osakkeelta.  
 
Merkityt osakkeet tulee maksaa osakemerkinnän yhteydessä Yhtiön 
pankkitilille Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon. 

  

4. OSAKEMERKINTÄ 

Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisessa 
muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Yhtiö määrää osakemerkin-
tään ja osakkeiden maksamiseen liittyvät tarkemmat menettelytavat.   

  
Mikäli Yhtiö optio-oikeuksien antamisen jälkeen ennen osakemerkintää 
jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-
oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa ei alenneta jaetun 
osakekohtaisen vapaan oman pääoman määrällä. 
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5. OSAKEOIKEUDET   

Optio-oikeuksilla merkittävät osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, 
jonka kuluessa ne on merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osake-
merkinnän tultua merkityksi kaupparekisteriin.   

  
Jos osakemerkintöihin käytetään Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 
niillä on kaikki lakiin perustuvat osake- ja osinko-oikeudet jo merkintähetkel-
lä.  

  
 

6. OIKEUDET ERÄISSÄ ERITYISTAPAUKSISSA  

Optiot eivät tuota Optionhaltijalle oikeuksia osakeanneissa, annettaessa 
osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja optio- tai muita erityisiä oikeuksia 
muun päätöksen nojalla, jaettaessa varoja osakeyhtiölain 13 luvun 1 § 1 
momentissa tarkoitetuilla tavoilla, hankittaessa osakeyhtiölain 10 luvussa 
tarkoitettuja optio- tai muita erityisiä oikeuksia yhtiölle taikka osakeyhtiölain 

18 luvun mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastuksessa.  

Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai 
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan uuteen yhtiöön, tai jakautua, optio-
oikeuden saajille annetaan oikeus käyttää kaikki hallussaan olevat optio-
oikeudet osakemerkintään tai vaihtaa ne toisen yhtiön antamiin optio-
oikeuksiin Yhtiön hallituksen määräämin tavoin ja sen asettamana määrä-
aikana. Tämän jälkeen ei merkintä- eikä vaihto-oikeutta enää ole. Sama 
soveltuu myös sulautumiseen, jossa Yhtiö on vastaanottava yhtiö ja 
rekisteröidään eurooppayhtiönä (Societas Europae) toisessa Euroopan 
Talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, tai mikäli Yhtiö muututtuaan 
eurooppayhtiöksi siirtää kotipaikan Suomesta toiseen jäsenvaltioon. Tässä 
kohdassa kuvattu menettely on osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:ssä ja 17 
luvun 13 §:ssä tarkoitettu sopimus lunastusoikeudesta ja/tai lunastamisen 
ehdoista.   

  
Mikäli jollekin osakkeenomistajalle syntyy arvopaperimarkkinalain mukai-
nen lunastusvelvollisuus Yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeisiin ja 
optio-oikeuksiin, optio-oikeuden saaja voi edellä kohdan I.2 mukaisen 
siirtorajoituksen estämättä luovuttaa kaikki optio-oikeutensa.   

 
Mikäli Yhtiö muutetaan yksityisestä osakeyhtiöstä julkiseksi osakeyhtiöksi 
tai julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi, optio-oikeuksien 
ehdot eivät muutu.  

  

7. MUUT EHDOT   

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat 
riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin 
välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiehiä on yksi.   

  
Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimisuhdetta tai 
työsopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontoiseduksi. Optio-ohjelman 
mukaisiin optio-oikeuksiin liittyvä mahdollinen etuus ei kerrytä eläkettä. 
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Mikäli suomen- ja englanninkielisten optioehtojen välillä on ristiriita, 
suomenkieliset ehdot ovat määräävät. 
 
Optionhaltija vastaa kaikista optioiden merkitsemiseen tai optio-oikeuksien 
perusteella tapahtuvaan osakkeiden merkintään perustuvista mahdollisista 
veroseuraamuksista ja muista mahdollisista vastaavista velvoitteista.    

  
Yhtiön hallitus voi tehdä ehtoihin muita kuin olennaiseksi katsottavia 
muutoksia. Yhtiön hallitus päättää optio-oikeuksiin ja osakemerkintöihin 
liittyvistä yksityiskohdista. 

 
Kaikki tähän optio-ohjelmaan liittyvät tiedonannot optio-oikeuden saajille 
tehdään kirjallisesti, sähköisesti tai muulla Yhtiön päättämällä tavalla.   
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MEDICORTEX FINLAND LTD. OPTION PLAN 2020 
 
I TERMS AND CONDITIONS OF OPTION RIGHTS 
 
 

1. OPTION RIGHTS TO BE GRANTED 

Medicortex Finland Ltd. (the "Company") shall grant up to 100,000 option 
rights. The option rights entitle to subscribe maximum of 100,000 new 
shares issued by the Company. 
 
The option rights may be subscribed by the subscribers (“Participant”) 
decided by the Board of Directors on 12 May 2020.  
 
The Company will notify each Participant of the grant of the option rights. 
 

 

2. TRANSFERABILITY 

The option rights may be exercised only to the subscription of the Compa-
ny’s shares. The Participant is not entitled to sell, transfer, grant any pledge, 
or otherwise dispose the option rights without prior written consent of the 
Company. The Company may set conditions for the transfer or the disposi-
tion. 
 
 

II TERMS AND CONDITIONS OF OPTION RIGHT EXERCISE 
 
 
1. RIGHT TO EXERCISE OPTION RIGHTS 
 

Each option right entitles the Participant to subscribe one new share issued 
by the Company.  
 
The option rights may be exercised only after the exercise period of each 
option right has commenced end the preconditions for subscription of 
shares have occurred. 
 
 

2. EXERCISE PERIOD 

The exercise period for each Participant´s option rights begins from the 
issue of the option rights provided that the preconditions defined below 
have occurred. The exercise period for all the granted option rights is due 
to expire on 31 December 2030. Exercise period may be extended prior to 
the expiration. 
 
The option rights entitle the Participant to subscribe new shares provided 
that the Company’s shares are to be listed in an Initial Public Offering or the 
shareholders of the Company or the majority of the shareholders are going 
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to sell the shares of the Company or the majority of the shares of the 
Company. The Board of Directors shall notify the Participants as soon as 
the Board has noted that such precondition for the subscription is about to 
occur. The Participant shall in such event be entitled and obligated to 
exercise his/her option rights. Moreover, in the above defined event of sale 
of shares the Participant shall be entitled and obligated to sell the sub-
scribed shares at the price and conditions agreed by and between the 
selling shareholders and the purchaser. If the Participant has not sub-
scribed the shares and agreed to sell the shares within fourteen (14) days 
from the occurrence of the above defined precondition and the notice 
thereof by the Board, the option rights shall become void.   

 
In the event the selling shareholders are not selling all the shares in the 
Company the Participant shall be entitled and obligated to exercise the pro 
rata share of the options. Should such pro rata amount not be a round 
figure, the option rights to be exercised shall be rounded downwards to the 
nearest round figure. 
 
In the event the participant has exercised the options and subscribed 
shares but has not fulfilled the obligation to sell such shares the selling 
shareholders shall be entitled to act on behalf of the Participant and sell the 
Participants shares.   
 
Participant’s obligation to sell the subscribed shares may also be executed 
by selling the option rights to the purchaser, provided that the purchaser 
agrees to such sale. In such event the purchase price of the option rights 
shall be the price the purchaser has offered for the shares. 

 
 

3. SUBSCRIPTION PRICE 

The subscription price of the shares is 0.10 euro per share. 
 
The subscribed shares shall be paid into the Company’s bank account in 
connection with the share subscription. 
 
The subscription price shall be credited in full to the reserve for invested 
non-restricted equity. 

 

4. SHARE SUBSCRIPTION 

The exercises shall be made at the head office of the Company or in other 
place declared later. The Company shall determine all procedural matters 
applicable to the exercise and the payment of the shares. 
 
Should the Company distribute dividends or funds from the reserve for 
invested non-restricted equity after granting the option rights and before 
subscription of shares, the subscription price of the option rights shall not 
be reduced by the amount of distributed free equity per share. 
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5. SHAREHOLDER RIGHTS 
 

Shares subscribed on the basis of option rights will be eligible for dividend 
regarding the financial year in which the exercise takes place. Other 
shareholder rights will commence on the date on which the exercise is 
entered in the Trade Register. 
 
If existing shares held by the Company are used for share subscriptions 
those shares shall have all shareholder rights and dividend rights from the 
exercise date. 

 
 

6.  RIGHTS OF PARTICIPANTS IN CERTAIN CASES 
 

The option rights shall not carry any rights in a share issue, in the issue of 
option rights in accordance with some other decision, in the distribution of 
assets in accordance with Paragraph 1 of Chapter 13 of the Limited Liability 
Companies Act, in the reacquisition of option rights by the Company or in 
the redemption of the minority shares in accordance with Chapter 18 of the 
Limited Liability Companies Act. 

 
Should the Company resolve to merge with another existing company or 
merge with a company to be formed or, should the Company resolve to be 
demerged, the Participants will be given the right to exercise all their option 
rights for share subscription or to convert their option rights into option 
rights issued by the other company, on such terms and within such a time 
period, as resolved by the Board of Directors. Following the closing of the 
merger or division, any rights to exercise the option rights for share 
subscription or to convert the option rights will lapse. The same also applies 
to a merger, in which the Company takes part, and whereby the Company 
registers itself as a European Company (Societas Europae) in another 
member state in the European Economic Area or, if the Company after 
registering itself into a European Company registers a transfer of its 
domicile into another member state. This provision constitutes an agree-
ment relating to the right and the conditions of redemption referred to in 
Chapter 16, Section 13 and Chapter 17, section 13 of the Limited Liability 
Companies Act. 

 
Should a shareholder have under the Security Markets Act the obligation to 
redeem the shares and the option rights from the Company’s other 
shareholders, then the Participants may, notwithstanding the transfer 
restriction resolved under section I.2 above, transfer all of their option rights. 
 
If there is a change of control of the Company, the Participants will be given 
the right to exercise all their option rights on such terms and within such a 
time period as resolved by the Board of Directors. For this purpose, the 
change of control means any acquisition (signing such agreement) of more 
than 50 % of the shares or voting rights of the Company by any individual, 
entity or group after the issuance of the option rights. 

 
Should the Company be changed from a private limited company into 
public limited company or from a public limited company into a private 
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limited company, the terms and conditions of the option rights will not be 
amended. 

  
 
8. OTHER TERMS AND CONDITIONS 
 

These terms and conditions are governed by the laws of Finland. Disputes 
arising out of the option rights will be settled by arbitration in accordance 
with the Arbitration Rules of the Finnish Central Chamber of Commerce. 
One arbitrator will be used. 

 
The receipt of the option rights does not constitute a term or condition of 
the Participant’s employment or employment contract and the option rights 
do not form a part of the Participant’s salary or benefit of any kind. Any 
potential benefit related to the option rights of the option plan shall not be 
pensionable. 

 
In the event of conflict, the Finnish language version of these terms and 
conditions shall prevail. 
 
Participant shall be liable for any and all potential tax liabilities connected 
with the subscription or exercise of the option rights. 

 
The Board of Directors is authorized to make other than material amend-
ments to these terms and conditions. The Board of Directors shall resolve 
on all other matters relating to the option rights as well as their exercise.   
 
Any notices to the Participants relating to this option plan shall be made in 
writing, electronically or any other manner as determined by the Company. 


