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MEDICORTEX FINLAND OYJ  

YHTIÖKOKOUSKUTSU  

 

 

KUTSU MEDICORTEX FINLAND OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 

INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF MEDICORTEX FINLAND 

OYJ 

Medicortex Finland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka 

pidetään maanantaina 19.12.2022 kello 14.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 4 B, 

4. kerros, PharmaCity, Turku.  

The shareholders of Medicortex Finland OyJ are hereby invited to the Company’s Extraordinary 

General Meeting which shall be held on Monday 19 December 2022 at 2 p.m. at the premises of the 

Company, address Itäinen Pitkäkatu 4 B, 4th floor, PharmaCity, Turku, Finland. 

 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT / AGENDA OF THE MEETING  

1. Kokouksen avaaminen / Opening of the meeting  
 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta / Election of the chairman and 

secretary of the meeting 
 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen / Election of persons 
to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes 

 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / Recording the legality of the meeting 

 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / Recording the attendance 

at the meeting and adoption of the list of votes 
 

6. Yhtiön kannustinohjelmasta päättäminen / Resolution on the incentive program 

- Hallitus ehdottaa, että liitteenä 1 oleva optio-ohjelma vahvistetaan yhtiön 
optiopohjaiseksi kannustinohjelmaksi ja hallitus valtuutetaan tekemään tarvittaessa 
ohjelmaan kulloisenkin optionantopäätöksen kannalta tarkoituksenmukaisia 
muutoksia. 
 

- The Board proposes that the Option Plan attached as Appendix 1 is confirmed as 
Company’s option-based incentive program and the Board is authorized to resolve 
on necessary amendments to the program in connection with each issue of option 
rights.   
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7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen / Resolution on remuneration of the 
members of the board  

- Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2022 tehtiin hallituksen jäsenten 
palkkioista seuraava päätös: 

”Päätettiin, että hallituksen jäsenten palkkioista tehdään erikseen päätös 
myöhemmässä yhtiökokouksessa, kun yhtiön suunnitteleman listautumisen 
lopputulos on selvillä. Selvyyden vuoksi todettiin, että tässä tarkoitettu päätös 
voidaan tehdä myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa.” 

- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenen palkkio on 14.000 optio-oikeutta 
kalenterikuukautta kohti (168.000 optio-oikeutta/vuosi). Tämä vastaa yhtiön aiempaa 
palkkiokäytäntöä toukokuussa 2022 päätetty osakkeen splittaus (1:10) huomioiden. 
Optio-oikeudet voidaan antaa vuosittain toimikauden päätyttyä hallituksen 
päätöksellä yhtiön optio-ohjelmaa noudattaen. 
 

- The Annual General Meeting made the following resolution on 13 April 2022: 
“It was resolved that the compensation of the members of the Board of 
Directors shall be resolved separately in a later General Meeting once 
the outcome of the Company’s anticipated listing process is known. For 
the sake of clarity, it was resolved that such resolution regarding the 
remuneration may be made also by an Extraordinary General Meeting.”  

- The Board proposes that the compensation for the member of the Board of Directors 
shall be 14,000 option rights per calendar month (168,000 option rights per year). 
This corresponds Company’s prior remuneration policy considering the split of 
Company’s share (1:10) resolved in May 2022. The option rights may be issued by 
the Board annually after the term by Board of Directors’ resolution in compliance with 
the company’s option plan. 
 
 

8. Optio-oikeuksien antaminen / Issue of option rights 

- Hallitus ehdottaa, että yhtiö antaa 420.000 optio-oikeutta. Optio-oikeudet tarjotaan 
merkittäväksi yhtiön hallituksen jäsenille huhti- ja joulukuun 2022 välisen 
hallitusjäsenyyden perusteella. Optionsaajista Tom Palenius on toiminut tänä aikana 
hallituksen jäsenenä kolmen kuukauden ajan. Optio-oikeudet annetaan siten 
seuraavasti: 
 
Merkitsijä  Optio-oikeudet 
Adrian Harel 126.000 
Mårten Kvist  126.000 
Anna Tenstam 126.000 
Tom Palenius 42.000 

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen. Annettavien 
optio-oikeuksien perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään 420.000 uutta 
osaketta. Optio-oikeuksien merkintäaika alkaa heti ja päättyy viikon kuluessa. Optio-
oikeudet annetaan maksutta.   
 
Optio-oikeudet annetaan osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Siten optio-oikeuksien 
antamiselle on osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu, yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy. Optio-oikeudet annetaan tästä syystä maksutta.  
 
Osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeuksien antamisesta. Osakkeiden 
merkintäaika kaikilla annettavilla optio-oikeuksilla päättyy 31.12.2030. 
Merkintäoikeuden edellytykset on määritelty liitteenä 1 olevissa optio-oikeuksien 
ehdoissa. 
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Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,50 euroa. Osakkeiden merkintähinta 
merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
Merkityt osakkeet tulee maksaa hallituksen määrittelemänä aikana. Optio-oikeudet 
on annettu osana yhtiön kannustinjärjestelmää ja osakkeiden merkintähinta on 
määritetty tällä perusteella. 
 
Muut optio-oikeuksiin sovellettavat määräykset ilmenevät liitteenä 1 olevasta optio-
ohjelmasta. 
 

- The Board proposes that 420,000 option rights are issued to the members of the 
Board of Directors based on their board membership during the period between April 
2022 – December 2022. During said period Tom Palenius has been a member in the 
Board for three months. Accordingly, the options are issued to: 
 
Subscriber  Option rights 
Adrian Harel 126,000 
Mårten Kvist  126,000 
Anna Tenstam 126,000 
Tom Palenius 42,000 
 
Each option right shall entitle the option holder to subscribe for one new share of the 
Company. Based on the option rights, it shall, thus, be possible to subscribe a total 
of 420,000 shares. The subscription period for the option rights shall commence 
immediately and it shall end within one week. The option rights shall be issued for 
free.  
 
The option rights are issued in connection with the company’s incentive program. 
Thereby, there is a weighty financial reason for the Company to issue the option rights 
as referred to in Paragraph 1 of the Chapter 10 of the Limited Liability Companies 
Act. For this reason, the option rights shall be issued for free.  
 
The exercise period for the option rights begins from the issue of the option rights 
provided that the preconditions defined in the Appendix 1 have occurred. The 
exercise period for all the granted option rights is due to expire on 31 December 2030. 
 
The subscription price for the shares shall be 0.50 euro per share. The subscription 
price for the shares shall be recorded in its entirety to the invested unrestricted equity 
of the Company. The subscribed shares shall be paid as resolved by the Board. The 
option rights are issued in connection with the company’s incentive program and the 
subscription price of the shares has been determined accordingly.  
 
Other terms and conditions to be applied to the option rights are set forth in the option 
plan attached as Appendix 1. 
 
 

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista / Share issue authorization 

− Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai 
useammassa erässä osakeanneista seuraavasti:   
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.000.000 
osaketta.   
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Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien 
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit voivat 
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu 
anti). Osakkeita voidaan antaa myös yhtiölle itselleen.  

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat 
osakeantivaltuutukset.  

 

− The Board proposes that the Board is authorized to resolve on issue of shares in one 
or several share issues as follows: 
 
The maximum number of shares to be issued based on this authorization shall be 
1,000,000 shares. 
 
The Board shall resolve on all terms and conditions of the share issues. The Board 
shall be entitled to resolve to issue new shares and to convey own shares held by the 
Company. The share issues may be directed. Shares may be issued to Company 
itself. 

This share issue authorization revokes previous share issue authorizations regarding 
the non-issued shares. 
 

 
10. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta / Authorization 

for issue of option rights 

− Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai 
useammassa erässä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
seuraavasti:   
 
Valtuutuksen nojalla annettavat optio-oikeudet oikeuttavat saamaan yhteensä 
enintään 900.000 yhtiön osaketta.   
 
Hallitus päättää kaikista optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen 
voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu 
anti).   

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat 
optionantovaltuutukset.  
 

− The Board proposes that the Board is authorized to resolve on one or more issues of 
option rights and other rights referred to in the Limited Liability Companies Act chapter 
10 section 1 as follows:  
 
The option rights to be issued based on this authorization entitle to receive in total 
maximum of 900,000 shares of the company. 
 
The Board shall resolve on all terms and conditions of the issues of option rights. The 
issues of option rights and other rights referred to in the Limited Liability Companies 
Act chapter 10 section 1 may be directed.  
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This authorization revokes previous authorizations regarding the non-issued option 
rights. 

 
11. Kokouksen päättäminen / Closing of the meeting 

 

 

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT / DOCUMENTS OF THE GENERAL MEETING 

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä 

osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat saatavilla lain ja yhtiöjärjestyksen 

edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta yhtiön toimitiloissa sekä saatavilla yhtiön kotisivuilla 

osoitteessa www.medicortex.fi. 

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja 

päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset 

osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön konttorissa viimeistään kahden 

viikon kuluttua yhtiökokouksesta, ja pyydettäessä siitä lähetetään jäljennös osakkeenomistajalle. 

 

This notice including all the proposals for the decisions on the matters on the agenda of the general 

meeting as well as the meeting documents referred to in section 21 of the chapter 5 of the Limited 

Liability Companies Act are available at the Company’s office and on Company’s website at 

www.medicortex.fi during the period required by the Companies Act and the Articles of the Company.  

The proposals for decisions and the other above-mentioned documents are also available at the 

meeting. Copies of these documents and of this notice will be sent to shareholders upon request. 

The minutes of the meeting will be available at the Company’s office within two weeks from the 

meeting, and a copy of the minutes will be sent to the shareholders upon request. 

 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE / INSRTUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS IN 

THE GENERAL MEETING 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja / Shareholders registered in the 

shareholders’ register 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen 

täsmäytyspäivänä 7.12.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee 

ilmoittautua viimeistään 9.12.2022 klo 16, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) sähköpostitse osoitteeseen medicortex@medicortex.fi; tai 

http://www.medicortex.fi/
http://www.medicortex.fi/
mailto:medicortex@medicortex.fi
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b) kirjeitse osoitteeseen Medicortex Finland Oyj, Itäinen Pitkäkatu 4 B, 20520 Turku, Finland. 

Puhelinilmoittautumisia ei hyväksytä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, 

osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen 

liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä 

osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

Each shareholder, who is registered on 7 December 2022 in the shareholders’ register of the 

company held by Euroclear Finland Ltd., has the right to participate in the general meeting. 

A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the company and who wants to 

participate in the general meeting, shall register for the meeting no later than 9 December 2022 by 

4:00 p.m., by giving a prior notice of participation, which shall be received by the Company no later 

than on the above-mentioned date and time. Such notice can be given: 

a) by email to: medicortex@medicortex.fi; or 

c) by regular mail to Medicortex Finland Oyj, Itäinen Pitkäkatu 4 B, 20520 Turku, Finland. 

Registration by telephone is not acceptable. 

In connection with the registration, a shareholder shall notify his/her name, personal identification 

number/Business ID, address, telephone number and the name of a possible assistant or proxy 

representative and the personal identification number of a proxy representative.  

The personal data given to the Company is used only in connection with the general meeting and 

with the processing of related registrations. 

The shareholder, his/her authorized representative or proxy representative shall, where necessary, 

be able to prove his/her identity and/or right of representation. 

 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja / Holders of nominee registered shares  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden 

osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n 

pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.12.2022. Osallistuminen edellyttää 

lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland 

Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.12.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen 

osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa 

yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua 

yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 

mailto:medicortex@medicortex.fi
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Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin 

omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, 

valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee 

ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, 

merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 

mennessä.  

A holder of nominee registered shares has the right to participate in the general meeting by virtue of 

such shares, based on which he/she on the record date of the general meeting, i.e. on 7 December 

2022, would be entitled to be registered in the shareholders’ register of the company held by 

Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the general meeting requires, in addition, that the 

shareholder on the basis of such shares has been registered into the temporary shareholders’ 

register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by 14 December 2022 by 10 am. As regards 

nominee registered shares this constitutes due registration for the general meeting. Changes in 

shareholding after the record date do not affect the right to participate in the meeting or the number 

of voting rights held in the meeting. 

A holder of nominee registered shares is advised to request without delay necessary instructions 

regarding the registration in the temporary shareholder’s register of the company, the issuing of 

proxy documents and registration for the general meeting from his/her custodian bank. The account 

management organization of the custodian bank has to register a holder of nominee registered 

shares, who wants to participate in the general meeting, into the temporary shareholders’ register of 

the company at the latest by the time stated above. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat / Proxy representative and powers of attorney 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen 

välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten 

luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli 

osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat 

osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä 

ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset 

valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen medicortex@medicortex.fi, ennen 

ilmoittautumisajan päättymistä. 

A shareholder may participate in the general meeting and exercise his/her rights at the meeting by 

way of proxy representation. A proxy representative shall produce a dated proxy document or 

otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder at the general 

meeting. When a shareholder participates in the general meeting by means of several proxy 

representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares 

by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with 

the registration for the general meeting. Possible proxy documents should be delivered to 

medicortex@medicortex.fi before the last date for registration. 

 

 

 

 

mailto:medicortex@medicortex.fi
mailto:medicortex@medicortex.fi
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4. Muut ohjeet ja tiedot / Other instructions and information 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 

25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajan on 

voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava tässä 

kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. 

Pursuant to chapter 5, section 25 of the Companies Act, a shareholder who is present at the general 

meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered at the 

meeting. In order to be entitled to exercise the rights of a shareholder in the meeting each 

shareholder must register for the meeting in accordance with the instructions and within the time 

defined in this notice. 

 
Turku, 25.11.2022 / 25 November 2022 
  

MEDICORTEX FINLAND OYJ 

Hallitus / Board of Directors 

 

 

Liite / Appendix 

1. Medicortex Finland Oyj:n kannustinoptioiden optio-ohjelma / Medicortex Finland Plc option 
plan of incentive options 

 



Liite 1 / Appendix 1 Ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2022 / Extraordinary General Meeting  
19 December 2022 

      
 
MEDICORTEX FINLAND OYJ:N KANNUSTINOPTIOIDEN OPTIO-OHJELMA 2022 
 
  
I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT  
  

1. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN   

Medicortex Finland Oyj ("Yhtiö") antaa ● optio-oikeutta. Optio-oikeudet 
oikeuttavat merkitsemään enintään ● Yhtiön uutta osaketta.  

 
Optio-oikeudet tarjotaan merkittäväksi erillisissä optionantopäätöksissä 
määritellyille tahoille (”Optionhaltija”). 
 
Optio-oikeudet annetaan osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Siten optio-
oikeuksien antamiselle on osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu, 
Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.   
 
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 JA MERKINTÄOIKEUDEN ALKAMINEN 

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 hallituksen päätöksellä. 
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2.1. Merkintäoikeuden alkaminen listautumisen perusteella 

Optionhaltijan oikeus merkitä osakkeita optio-oikeuksien perusteella alkaa 
kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun Yhtiön osakkeet on listautumisen 
kautta otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja kaupankäynti Yhtiön 
osakkeilla on alkanut. Mikäli kuitenkin listautumisen yhteydessä Optionhalti-
ja sitoutuu luovutusrajoituksiin (lock-up), alkaa Optionhaltijan oikeus 
merkitä osakkeita optio-oikeuksien perusteella tällaisen luovutusrajoitus-
kauden päätyttyä. Hallitus toteaa merkintäoikeuden alkamisperusteen 
olemassaolon ja ilmoittaa tästä Optionhaltijalle. Optionhaltijalla on tällöin 
oikeus käyttää optio-oikeutensa osakkeiden merkitsemiseen. Optionhaltijan 
tulee merkitä osakkeet 30 vuorokauden kuluessa osakemerkintäoikeuden 
syntymistä koskevasta Yhtiön ilmoituksesta uhalla, että optio-oikeudet 
raukeavat. Hallitus voi päättää pidentää tätä 30 vuorokauden aikarajaa.  

 

2.2. Merkintäoikeuden alkaminen Yhtiön osake-enemmistön siirtymisen perusteella 

Optionhaltijan oikeus merkitä osakkeita optio-oikeuksien perusteella syntyy, 
kun Yhtiön osakkeenomistajat tai näiden enemmistö ovat aikeissa myydä 
omistamansa Yhtiön osakkeet tai enemmistön Yhtiön osakkeista. Hallitus 
toteaa merkintäoikeuden alkamisperusteen olemassaolon ja ilmoittaa tästä 
Optionhaltijalle. Optionhaltijalla on tällöin oikeus ja velvollisuus käyttää 
optio-oikeutensa osakkeiden merkitsemiseen. Optionhaltijalla on tässä 
tarkoitetussa osakkeiden myyntitilanteessa oikeus ja velvollisuus osakkei-
den merkinnän yhteydessä sitoutua myymään merkitsemänsä osakkeet 
samalla osakekohtaisella hinnalla ja muutoinkin vastaavilla ehdoilla, kuin 
ensin mainitut osakkeet myyvät tahot ovat omista osakkeistaan neuvotel-
leet. Tässä tarkoitettua velvollisuutta optio-oikeuksien käyttämiseen ei ole, 
mikäli osakkeista maksettava hinta ei ylitä optio-oikeuksilla merkittävien 
osakkeiden merkintähintaa. Optionhaltijan tulee merkitä osakkeet ja 
osakkeiden merkinnän yhteydessä sitoutua myymään osakkeet neljäntoista 
(14) vuorokauden kuluessa osakemerkintäoikeuden syntymistä ja osakkei-
den 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. 
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2.3. Merkintäoikeuden alkaminen Optionhaltijaan liittyvällä perusteella 

Optionhaltijan oikeus merkitä osakkeita optio-oikeuksien perusteella syntyy, 
mikäli Optionhaltijan työsuhde Yhtiön kanssa päättyy mistä tahansa syystä. 
Optionhaltijan tulee merkitä osakkeet 45 vuorokauden kuluessa työsuhteen 
päättymisestä uhalla, että optio-oikeudet raukeavat. Hallitus voi päättää 
pidentää tätä aikarajaa. 
 
Tätä kohtaa sovelletaan myös Optionhaltijaan, joka on saanut optio-
oikeudet osana Yhtiön kannustinjärjestelmää Yhtiön hallituksen jäsenen, 
Scientific Advisory Boardin jäsenen tai muun vastaavan neuvonantajan 
tehtävän perusteella. Tällöin Optionhaltijan tulee merkitä osakkeet 45 
vuorokauden kuluessa hallitusjäsenyyden tai neuvonantajasuhteen 
päättymisestä uhalla, että optio-oikeudet raukeavat. Hallitus voi päättää 
pidentää tätä aikarajaa. 
 
Yhtiöllä ei ole velvollisuutta ilmoittaa Optiohaltijalle merkintäoikeuden 
alkamisesta, vaan Optionhaltijan tulee pyytää Yhtiöltä toimintaohjeet optio-
oikeuksien käyttämiseen tässä kohdassa tarkoitetun työsuhteen/toimen 
päättyessä. 

  
 

3. OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTA JA MAKSAMINEN 

Osakkeiden merkintähinta on 0,50 euroa osakkeelta.  
 
Merkityt osakkeet tulee maksaa Hallituksen määrittelemänä aikana 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. 
 
Osakkeet merkitsemällä Optionhaltija valtuuttaa Yhtiön hoitamaan puoles-
taan osakkeiden vaihtamisen arvo-osuuksiksi (mikäli tarpeen), osakkeiden 
kirjaamisen Optionhaltijan arvo-osuustilille sekä toteuttamaan muutkin 
osakkeiden rekisteröintiin tarvittavat toimenpiteet yhteistyössä Yhtiön 
valitseman liikkeeseenlaskijan asiamiehen kanssa. Samalla Optionhaltija 
sitoutuu toimittamaan yhtiön myöhemmin pyytämät ja rekisteröintitoimenpi-
teisiin tarvittavat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. 
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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. Yhtiö pyrkii rekisteröimään 
uudet osakkeet kaupparekisteriin kohtuullisessa ajassa merkinnästä, ottaen 
huomioon yhtäältä osakkeenomistajien oikeudet ja toisaalta Yhtiölle 
ilmoittamisesta aiheutuvat kustannukset.   

  
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, taikka 
toteutetaan yhtiötä koskeva osakevaihto, 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 ehdoin sekä sen asettamana määräaikana. 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 tai -oikeus 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 
välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiehiä on yksi.   
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Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimisuhdetta tai 
työsopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontoiseduksi. Optioiden 
käyttämisestä koituva etu voi kuitenkin verotuksessa johtaa tällaisen edun 
verottamiseen Optionhaltijan ansiotulona. Optio-ohjelman mukaisiin optio-
oikeuksiin liittyvä mahdollinen etuus ei kerrytä eläkettä. 

  
Ennen merkintäoikeuden käyttämistä Optionhaltijaa kehotetaan selvittä-
mään optio-oikeuden käyttämisestä Optionhaltijalle mahdollisesti aiheutu-
vat veroseuraamukset. Optionhaltija vastaa kaikista optioiden merkitsemi-
seen tai optio-oikeuksien perusteella tapahtuvaan osakkeiden merkintään 
perustuvista mahdollisista veroseuraamuksista ja muista mahdollisista 
vastaavista velvoitteista.    

  
Mikäli suomen- ja englanninkielisten optioehtojen välillä on ristiriita, 
suomenkieliset ehdot ovat määräävät. 

 
Yhtiön hallitus voi tehdä ehtoihin muita kuin olennaiseksi katsottavia 
muutoksia. Lisäksi hallitus voi tehdä ehtoihin arvo-osuusjärjestelmään 
kuulumisen edellyttämiä 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 PLC. OPTION PLAN OF INCENTIVE OPTIONS 2022 
 
I TERMS AND CONDITIONS OF OPTION RIGHTS 
 
 

1. OPTION RIGHTS TO BE GRANTED 

Medicortex Finland Plc. (the "Company") shall grant ●option rights. The 
option rights entitle to subscribe maximum of ●new shares issued by the 
Company. 
 
The option rights may be subscribed by the subscribers defined in separate 
resolutions regarding issue of option rights (“Participant”). 
 
The option rights are granted as part of an incentive scheme of the 
Company. Thus, there is a weighty financial reason required in Chapter 10, 
Section 1 of the Limited Liability Companies Act for the Company to grant 
the option rights. 
 
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 and the preconditions for subscription of 
shares have occurred. 
 
 

2. EXERCISE PERIOD AND PRECONDITIONS FOR SUBSCRIPTION 

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 
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to expire on 31 December 2030. Exercise period may be extended by the 
Board prior to the expiration. 
 

2.1. Subscription based on IPO 

The option rights entitle the Participant to subscribe new shares provided 
that the Company’s shares are listed in an Initial Public Offering and the 
public trading of the Company’s shares has commenced. The subscription 
right commences three (3) months after said precondition. However, if the 
Participant has committed to a lock-up obligation in connection with the IPO, 
the subscription right commences once the lock-up period has ended. The 
Board of Directors shall notify the Participants as soon as such precondition 
for the subscription has occurred. The Participant shall in such event be 
entitled to exercise his/her option rights. If the Participant has not sub-
scribed the shares within 30 days from the occurrence of the above defined 
precondition and the notice thereof by the Board, the option rights shall 
become void. Exercise period may be extended by the Board prior to the 
expiration. 
 

2.2. Subscription based on transfer of majority of Company’s shares 

The option rights entitle the Participant to subscribe new shares provided 
that the shareholders of the Company or the majority of the shareholders 
are going 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. The Participant shall be obligated 
to subscribe the shares based on the option rights only if the price to be 
paid for the shares by the purchaser exceeds the subscription price of the 
shares. If the Participant has not subscribed 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 
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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. 
 

2.3. Subscription based on termination of employment 

The option rights entitle the Participant to subscribe new shares in the 
event the Participant’s employment in the Company is terminated for 
whatever reason.   If the Participant has not subscribed the shares within 
45 days from the termination of the employment, the option rights shall 
become void. The Board shall be entitled to extend said period. 
 
This Section 2.3 shall be applicable also to a Participant which has 
received the option rights as part of the incentive scheme of the Company 
as a member of the Board of Directors or as an advisor in the Scientific 
Advisory Board or in a similar role. If the Participant has not subscribed the 
shares within 45 days from the end of the membership in the Board, the 
Scientific Advisory Board or similar relation, the option rights shall become 
void. The Board shall be entitled to extend said period. 
 
The company is not obliged to notify the Participant but it shall be Partici-
pant’s duty to request from the company the instructions for exercising 
his/her options at termination of the employment/post as specified in this 
section. 

 
 

3. SUBSCRIPTION PRICE 

The subscription price of the shares is 0.50 euro per share. 
 
The subscribed shares shall be paid into the Company’s bank account as 
resolved by the Board and instructed by the Company. 
 
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. 
 
By subscribing the shares based on the option rights the Participant 
authorizes the Company to apply for the exchange of the shares into book-
entries (if applicable), apply for the registration of the shares in the Partici-
pant’s book-entry account and to execute any and all actions required to 
register the shares in co-operation with an issuer agent nominated by the 
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Company. The Participant undertakes without undue delay to provide the 
Company with all information required for the registrations in accordance 
with the instructions to be later provided by the Company. 
 
 

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. The Company aims to enter the new shares 
in the Trade Register within reasonable time from the subscription taking 
into account the rights of a shareholder as well as the costs caused by such 
registrations to the Company. 
 
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, or if a share exchange (in Finnish: osakevaihto) regarding the 
Company’s shares is executed, 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, diffusion or share exchange, 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 agreement 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 or 
the right 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. 
 



 

 

10 

Should the Company be changed from a private limited company into 
public limited company or from a public limited company into a private 
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 by 
one arbitrator. 

 
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. However, 
the benefit resulting from the exercise of the options may be considered in 
taxation as an employment benefit subject to taxation as earned income. 
Any potential benefit related to the option rights of the option plan shall not 
be pensionable. 

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

 
The Board of Directors is authorized to make other than material amend-
ments to these terms and conditions. In addition, the Board shall be entitled 
amend to these terms and conditions necessary to comply with the book-
entry system requirements. 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. 
 
 


