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OPTIO-OIKEUKSIEN 2019 EHDOT
REMEDY ENTERTAINMENT OYJ
Remedy Entertainment Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus (jäljempänä ”Hallitus”) on sille varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2019 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt 11.7.2019 pidetyssä kokouksessaan optio-oikeuksien (jäljempänä ”Optiot” tai ”Optio” asiayhteydestä riippuen) liikkeeseen laskemisesta seuraavin ehdoin (jäljempänä ”Ehdot”):

I. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT
1

OPTIOIDEN MÄÄRÄ

1.1

Optioita annetaan yhteensä enintään 400.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat haltijansa
merkitsemään yhtensä enintään 400.000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta (jäljempänä ”Osakkeet” tai ”Osake” asiayhteydestä riippuen). Hallitus päättää,
annetaanko uusia vai Yhtiön hallussa olevia Osakkeita.

1.2

Optiot merkitään tunnuksella Optiot 2019. Hallituksella on oikeus muuntaa Yhtiön
hallussa olevia Optioita optiolajista toiseen.

2

OPTIO-OIKEUKSIEN SUUNTAAMINEN

2.1

Optiot annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen maksutta Hallituksen erikseen nimeämille Yhtiön avainhenkilöille osana Yhtiön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Näin ollen Yhtiöllä on osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy antaa Optioita.

3

OPTIOIDEN ALLOKOINTI JA JAKAMINEN

3.1

Hallitus päättää Optioiden jakamisesta ja sen ajankohdasta. Henkilöön, joka on saanut Optioita viitataan jäljempänä termillä ”Optionhaltija”.

3.2

Hallituksella on oikeus päättää myös Yhtiölle palautuneiden Optioiden tarjoamisesta.

3.3

Yhtiö lähettää Optionhaltijoille ilmoituksen Optioiden antamisesta. Hallitus voi edellyttää Optionhaltijoita allekirjoittamaan erillisen optiosopimuksen.

3.4

Optiot ovat harkinnanvarainen ja kertaluontoinen osa kannustamista, eikä niitä katsota osaksi Optionhaltijan säännöllistä palkkaa tai luontaisetuja. Optiot eivät vaikuta
Optionhaltijalle työ-, toimi- tai palvelusuhteen perusteella maksettaviin korvauksiin.
Optionhaltija on itse vastuussa kaikista Optioiden saamiseen tai niiden käyttämiseen
liittyvistä veroista ja verotuksellisista seuraamuksista.
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OPTIOIDEN ALLOKOINTIAIKA
Optioiden allokointiaika alkaa Hallituksen päättäessä Optioiden antamisesta ja päättyy Osakemerkintäajan alkaessa.

5

OPTIOTODISTUKSET
Yhtiö voi Hallituksen päätöksellä antaa Optioista osakeyhtiölain 3 luvun 12 pykälän
mukaiset kirjalliset optiotodistukset, joista jokainen on vähintään yhden (1) Option
arvoinen (jäljempänä ”Optiotodistus”). Yhtiö säilyttää mahdollisia Optiotodistuksia
Optionhaltijan puolesta ja tämän nimissä Osakkeiden merkintään asti.

6

OPTIOIDEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTO

6.1

Optioita ei saa siirtää, pantata tai luovuttaa millään tavoin ilman Yhtiön hallituksen
antamaa kirjallista suostumusta ennen kuin kohdan II.2 mukainen Osakemerkintäaika
on alkanut kyseisillä Optioilla.

6.2

Optiot ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun Osakemerkintäaika niiden osalta
on alkanut edellyttäen, että kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö tai Yhtiön sisäpiiriohje ei siirto-oikeutta rajoita. Optionhaltijan tulee välittömästi ilmoittaa siirron toteutumisesta kirjallisesti Yhtiölle.

6.3

Hallitus voi myös päättää, että Optiot eivät tietyissä maissa ole lainkaan luovutettavissa tai asettaa muita Optioiden siirtokelpoisuutta tai käytettävyyttä koskevia rajoituksia.

7

OPTIOIDEN MENETTÄMINEN JA NIISTÄ LUOPUMINEN

7.1

Mikäli Optionhaltijan työ-, toimi- tai palvelusuhde Yhtiöön päättyy muusta syystä
kuin kuoleman tai lakisääteiselle, työsopimuksen mukaiselle tai Yhtiön muutoin määräämälle eläkkeelle siirtymisen taikka pysyvän työkyvyttömyyden johdosta, luopuu
hän tai hänen oikeudenomistajansa viipymättä Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle kolmannelle taholle vastikkeetta sellaisista Optioista, joiden osalta kohdan II.2 mukainen
Osakemerkintäaika ei ole ennen hänen työ-, toimi- tai palvelusuhteen päättymistä
alkanut. Vastaavasti menetellään, jos Optionhaltijan työ-, toimi- tai palvelusopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet siirtyvät Yhtiön liikkeenluovutuksessa uudelle
omistajalle tai haltijalle. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että Optionhaltija saa pitää Optiot osin tai kokonaan.

7.2

Riippumatta siitä, onko Optionhaltija tai hänen oikeudenomistajansa luopunut Optioista Yhtiölle kohdan 7.1 mukaisesti, Yhtiö voi todeta Optiot menetetyksi edellä mainitun työ-, toimi- tai palvelusuhteen päättymisen johdosta toimittamalla siitä kirjallisen ilmoituksen Optionhaltijalle. Hallitus voi päättää Optioiden liittämisestä arvoosuusjärjestelmään. Mikäli Optiot on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, Yhtiö voi luo-
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pumisvelvoitteesta huolimatta hakea ja saada siirretyksi kaikki velvoitteen piiriin kuuluvat Optiot Optionhaltijan arvo-osuustililtä Yhtiön osoittamalle arvo-osuustilille ilman Optionhaltijan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä Optioita koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset Optionhaltijan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.
7.3

Optionhaltijan kuollessa Optiot siirtyvät kuolinhetkellä hänen oikeudenomistajilleen,
joilla on oikeus käyttää Optioita näiden Ehtojen mukaisesti. Optionhaltijan oikeudenomistajien on tällöin esitettävä Yhtiölle selvitys oikeudestaan Optioihin käyttäessään
niitä tai Yhtiön muutoin niin vaatiessa. Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä Optioiden nojalla tehtyä osakemerkintää ennen tällaisen selvityksen saamista.

7.4

Optionhaltijalla ei ole oikeutta saada työ-, toimi- tai palvelusuhteen aikana tai sen
päättymisen jälkeen, soveltuen tarvittaessa myös hänen oikeudenomistajiinsa, mitään korvausta Optioiden menettämisestä näiden Ehtojen perusteella.

II. OSAKEMERKINNÄN EHDOT
1

OIKEUS OSAKKEIDEN MERKINTÄÄN
Kukin Optio oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden tai Yhtiön hallussa olevan
Osakkeen. Hallitus päättää, tarjotaanko Optionhaltijalle uusia vai Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita.

2

OSAKKEIDEN MERKINTÄ

2.1

Osakkeiden merkintäaika (jäljempänä ”Osakemerkintäaika”) alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.5.2025 jakautuen merkintäikkunoihin seuraavasti:
•

2022: 1.6.-15.9. ja 16.9.-31.12.

•

2023: 2.1.-31.3., 1.4.-31.5., 1.6.-15.9. ja 16.9.-31.12.

•

2024: 2.1.-31.3., 1.4.-31.5., 1.6.-15.9. ja 16.9.-31.12.

•

2025: 2.1.-31.3. ja 1.4.-31.5.

2.2

Jos Osakemerkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, Osakkeiden merkinnän voi
tehdä viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä.

2.3

Merkinnän tulee koskea vähintään 1.000 Osaketta.

2.4

Osakemerkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai muussa paikassa taikka Hallituksen määräämän liikkeeseenlaskijan asiamiehen tiloissa. Osakemerkintä tapahtuu näiden Ehtojen mukaisesti maksamalla Merkintähinta Yhtiön osoittamalle pankkitilille ja
allekirjoittamalla toteutukseen tarvittavat Yhtiön vaatimat asiakirjat. Yhtiön hallitus
voi antaa tarkempia ohjeita merkintämenettelystä, -paikasta ja -maksuista.

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N OPTIOEHDOT 2019

4 (7)

2.5

Mikäli Yhtiö on antanut Optioista Optiotodistuksia, tulee Optionhaltijan luovuttaa kyseiset Optiotodistukset Yhtiölle osakemerkinnän yhteydessä.

3

OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTA JA MAKSU

3.1

Osakekohtainen merkintähinta (jäljempänä ”Merkintähinta”) on Yhtiön osakkeen
(REMEDY) vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla 1.4.-30.6.2019 lisättynä 10 prosentilla.

3.2

Merkintähintaa alennetaan jäljempänä kohdissa II.7.1 – II.7.2 mainituissa erityistapauksissa ja kohdissa tarkoitettuina ajankohtina. Merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa Osakkeelta.

3.3

Mikäli Yhtiö antaa uusia Osakkeita, Osakkeista maksettava Merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

4

OSAKKEIDEN REKISTERÖINTI JA KIRJAAMINEN

4.1

Hallitus hyväksyy Optioilla tehdyt osakemerkinnät säännöllisesti kokoontuvissa kokouksissaan ja ilmoittaa uudet Osakkeet rekisteröitäväksi kaupparekisteriin merkintäikkunan päättymisen jälkeen. Jos merkittävät Osakkeet ovat uusia, ne rekisteröidään ensin kaupparekisteriin ja lasketaan sen jälkeen liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla Yhtiön vanhojen osakkeiden rinnalla.

4.2

Merkityt ja täysin maksetut Osakkeet kirjataan Optionhaltijan arvo-osuustilille. Jos
merkityt Osakkeet ovat Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita, ne kirjataan Optionhaltijan arvo-osuustilille osakemerkinnän suorittamisen ja hyväksynnän jälkeen. Jos
merkityt Osakkeet ovat puolestaan uusia Osakkeita, ne kirjataan Optionhaltijan arvoosuustilille sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

5

OSAKE- JA OSAKASOIKEUDET

5.1

Uudet Osakkeet oikeuttavat osinkoon sen tilikauden alusta lukien, jonka aikana ne on
rekisteröity kaupparekisteriin. Muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat välittömästi, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

5.2

Mikäli Optionhaltijalle annetaan Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita, osinko- ja
muut osakasoikeudet alkavat, kun Osakkeet on kirjattu hänen arvo-osuustililleen.

6

OSAKKEIDEN, OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN LIIKKEELLELASKUT ENNEN OSAKEMERKINTÄÄ
Mikäli Yhtiö Optioiden antamisen jälkeen, mutta ennen osakemerkintää päättää osakeannin järjestämisestä, taikka muun päätöksen nojalla laskee liikkeeseen optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia erityisiä oikeuksia siten, että
osakkeiden tai erityisten oikeuksien merkitseminen tai saaminen perustuu Yhtiön
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osakkuuteen, Optionhaltijalla on sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan
kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien Osakkeiden määriä, Merkintähintaa tai molempia muutetaan. Optionhaltijalle voidaan vaihtoehtoisesti antaa Hallituksen päättämällä tavalla oikeus
merkitä osakkeita, optio-oikeuksia tai erityisiä oikeuksia. Optionhaltijalla ei ole edellä
todettua oikeutta, jos osakkeita, optio-oikeuksia tai erityisiä oikeuksia tarjotaan merkittäväksi muutoin kuin siten, että merkintäoikeus perustuu Yhtiön osakkuuteen.

7

OPTIONHALTIJAN OIKEUDET ERITYISTAPAUKSISSA

7.1

Mikäli Yhtiö Optioiden antamisen jälkeen, mutta ennen osakemerkintää päättää osingonjaosta tai muusta osakkeenomistajille annettavasta varojenjaosta, Optioilla merkittävän Osakkeen Merkintähintaa ei muuteta.

7.2

Mikäli Yhtiö Optioiden liikkeeseenlaskun jälkeen, mutta ennen osakemerkintää päättää alentaa osakepääomaansa, Optioilla merkittävän Osakkeen Merkintähintaa alennetaan jaettavan osakepääoman määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

7.3

Mikäli Yhtiö Optioiden liikkeeseenlaskun jälkeen, mutta ennen osakemerkintää päätetään asettaa selvitystilaan, varataan Optionhaltijalle tilaisuus hallituksen asettamana määräaikana merkitä osakkeita kaikilla Optioillaan, jonka jälkeen merkintäoikeus lakkaa pysyvästi. Jos Yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, Optionhaltijalla on sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

7.4

Mikäli Yhtiö Optioiden liikkeeseenlaskun jälkeen, mutta ennen osakemerkintää päättää hankkia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on Optionhaltijoille
tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden konvertoitavien erityisten oikeuksien hankkiminen tai lunastaminen
ei edellytä toimenpiteitä Yhtiöltä Optionhaltijoita kohtaan, eikä sillä ole vaikutusta
Optionhaltijan asemaan.

7.5

Mikäli Yhtiön osakkeenomistajalle Optioiden liikkeeseenlaskun jälkeen, mutta ennen
osakemerkintää syntyy osakeyhtiölain 18 luvun 1 pykälän tarkoittama lunastusoikeus
muiden osakkeenomistajien osakkeisiin, tulee Optionhaltijan tarjota Optioitaan lunastukseen oikeutetulle osakkeenomistajalle lunastettavaksi muiden osakkeenomistajien kanssa yhdenvertaisin ehdoin. Osakkeenomistajalla, jonka osuus Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä on noussut yli 9/10, on oikeus ostaa Optionhaltijan Optiot, ja osakkeenomistajan käyttäessä tätä oikeuttaan Optionhaltijalla on velvollisuus myydä ne osakkeenomistajalle käypään hintaan.

7.6

Mikäli Yhtiö päättää sulautua toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön, tai jakautua kokonaisuudessaan, tai Yhtiön osakkeista muutoin luovutetaan kolmannelle osapuolelle yli 2/3, varataan Optionhaltijalle oikeus merkitä Op-
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tioillaan osakkeita Hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista tai muuta osakkeiden luovuttamista. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta Optioihin. Vaihtoehtoisesti Hallitus voi antaa Optionhaltijalle oikeuden vaihtaa Optiot toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin
sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai hallituksen muutoin määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä Optiot ennen sulautumista, jakautumista tai
osakkeiden muuta luovuttamista. Tämän jälkeen merkintä- tai vaihto-oikeus lakkaa
pysyvästi. Vastaava menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen taikka mikäli yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi tai muuten siirtää kotipaikkansa Suomesta toiseen Euroopan Talousalueen jäsenvaltioon. Edellä mainituissa tilanteissa Optionhaltijalla ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa häneltä Optiot
käyvästä hinnasta.
7.7

Mikäli Yhtiön osakkeiden lukumäärä muuttuu, muutetaan Optioiden osakemerkinnän ehtoja niin, että Optioilla merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu suhteellinen
osuus Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja yhteenlaskettu Merkintähinta säilyvät ennallaan.

7.8

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta
muutoksia näihin Ehtoihin.

III. MUUT EHDOT
1

OPTIONHALTIJAN RIKKOMUS
Mikäli Optionhaltija rikkoo näitä Ehtoja, Yhtiön antamia määräyksiä tai ohjeita taikka
soveltuvaa lakia tai viranomaismääräyksiä, Yhtiöllä on oikeus ottaa kaikki kyseisen
Optionhaltijan Optiot vastikkeetta pois. Yhtiö on oikeutettu hakemaan ja toimeenpanemaan kaikkien Optioiden siirtämisen yllä mainitulta Optionhaltijalta Yhtiölle tai
vaihtoehtoisesti mitätöimään vastaavat Optiot ilman kyseisen Optionhaltijan suostumusta.

2

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI

2.1

Näihin Ehtoihin ja Optioihin sovelletaan Suomen lakia.

2.2

Kaikki näitä Ehtoja tai Optioita koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhtä (1) välimiestä
käyttäen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja menettelykieli suomi tai englanti
Optionhaltijan valinnan mukaisesti.

2.3

Nämä Ehdot ovat laadittu sekä suomen että englannin kielellä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa noudatetaan suomenkielisiä Ehtoja.
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3

YLEISVALTUUTUS

3.1

Hallitus on oikeutettu päättämään muista näihin Optioihin liittyvistä asioista ja ehdoista, joista ei ole nimenomaan näissä Ehdoissa mainittu.

3.2

Hallitus on oikeutettu päättämään Optioiden siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään
sekä sellaisista Ehtojen muutoksista tai täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista Optioihin liittyvistä seikoista samoin kuin niiden merkinnöistä, ja se voi myös antaa sitovia ohjeita Optionhaltijoille. Yhtiöllä on yksinoikeus
tulkita näitä Ehtoja.

3.3

Yhtiö voi pitää Optionhaltijoista luetteloa, josta ilmenee Optionhaltijan henkilötiedot.
Yhtiö voi toimittaa Optioihin liittyvät tiedonannot Optionhaltijoille sähköpostin välityksellä.

4

DOKUMENTAATIO
Optioita koskevat asiakirjat, joihin viitataan osakeyhtiölaissa, ovat nähtävissä Yhtiön
pääkonttorissa.

