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TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 

1. Optio-oikeuksien määrä 

Tecnomen Oyj (”Yhtiö”) antaa yhteensä enintään 6.840.036 kappaletta optio-oikeuksia (”Optio-
oikeus”), jotka oikeuttavat haltijansa (”Optionhaltija”) merkitsemään enintään 6.840.036 Yhtiön uutta 
osaketta.  

2. Optio-oikeudet 

(a) Optio-oikeuksista 1.026.005 merkitään tunnuksella 2009A, 2.394.013 merkitään tunnuksella 2009B 
ja 3.420.018 merkitään tunnuksella 2009C. 

(b) Yhtiö ilmoittaa kirjallisesti Optio-oikeuksien saajille Optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-
oikeudet annetaan vastaanottajalle, kun tämä on hyväksynyt Yhtiön tarjouksen. Optionhaltijalle 
annetaan pyynnöstä optiotodistukset Optio-oikeuksien merkintäajan alettua, ellei Optio-oikeuksia ole 
viety arvo-osuusjärjestelmään. 

3. Optio-oikeuksien suuntaaminen 

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksista poiketen Tecnomen -
konsernin (”Konserni”) avainhenkilöille ja Yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Tecnomen 
Japan Oy:lle (”Tytäryhtiö”). Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska 
Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. 

4. Optio-oikeuksien jakaminen 

Hallitus päättää Optio-oikeuksien jakamisesta. Tytäryhtiölle annetaan Optio-oikeuksia siltä osin, kuin 
niitä ei jaeta Konsernin avainhenkilöille. 

Yhtiön hallitus (”Hallitus”) päättää Tytäryhtiölle annettavien tai myöhemmin palautuvien Optio-
oikeuksien jakamisesta Konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen myöhemmin rekrytoitaville 
avainhenkilöille. 

Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki ne Optio-oikeudet 2009A, 2009B ja 2009C, joita ei jaeta 
avainhenkilöille, annetaan Tytäryhtiölle. Tytäryhtiö jakaa kyseiset Optio-oikeudet Konsernin 
palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille ja tekee päätöksen Optio-
oikeuksien antamisesta Hallituksen päätöksen mukaisesti. 
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5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus 

(a) Optio-oikeuksia, joiden osalta kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän aika ei ole alkanut, ei saa 
luovuttaa kolmannelle tai pantata. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän 
aika on niiden osalta alkanut. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan Optio-oikeuksien luovuttamiseen 
myös tätä aikaisemmin. Yhtiö säilyttää Optio-oikeudet Optionhaltijan lukuun osakkeiden merkintäajan 
alkamiseen saakka. Yhtiön on välittömästi ja omalla kustannuksellaan siirrettävä Optionhaltijalle ne 
Optio-oikeudet, joiden osalta II.2 mukainen osakemerkintäaika on alkanut. Optionhaltijalla on oikeus 
saada haltuunsa Optio-oikeudet, kun osakkeiden merkintäaika niiden osalta alkaa. Optionhaltija on 
velvollinen ilmoittamaan Yhtiölle Optio-oikeuksiensa luovutuksesta kirjallisesti ja viipymättä. 

(b) Mikäli Optionhaltijan työ- tai toimisuhde Konserniin päättyy muusta syystä kuin Optionhaltijan 
kuoleman tai lakisääteiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta, on hänen viipymättä palautettava Yhtiölle 
tai Yhtiön määräämälle (”Palautusvelvollisuus”) vastikkeetta sellaiset Optio-oikeudet, joiden osalta 
kohdan II.2 mukainen osakemerkintäaika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ole alkanut. 
Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että Optionhaltija saa pitää Palautusvelvollisuuden 
kohteena olevat Optio-oikeutensa tai osan niistä. Yhtiö voi, riippumatta siitä onko Optionhaltija 
palauttanut Optio-oikeuksia Yhtiölle vai ei, ilmoittaa Optionhaltijalle kirjallisesti, että edellä 
mainittujen syiden johdosta Optionhaltija on menettänyt Optio-oikeutensa. 

(c) Mikäli Optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on Yhtiöllä oikeus ilman 
Optionhaltijan suostumusta ja riippumatta siitä, onko Optio-oikeuksia palautettu Yhtiölle vai ei, hakea 
ja saada siirretyksi kaikki Palautusvelvollisuuden piiriin kuuluvat Optio-oikeudet Optionhaltijan arvo-
osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä Optio-oikeuksia 
koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset Optionhaltijan arvo-osuustilille ilman tämän 
suostumusta. Yhtiön on vapautettava omalla kustannuksellaan kaikki Optio-oikeuksia koskevat 
luovutusrajoitukset välittömästi kohdassa II.2 määritellyn merkintäajan alkamisen jälkeen. 

(d) Kohdassa I.5(a) määritellyn luovutusrajoituksen aikana sellaisten johdannaissopimusten tekeminen, 
joiden kohteena ovat luovutusrajoituksen alaiset Optio-oikeudet tai niiden perusteella merkittävät 
osakkeet tai sitoutuminen muuhun vastaavaan riskien suojaamisjärjestelmään ei ole sallittua. Hallitus 
antaa tarkempia määräyksiä Optio-oikeuksien luovutusrajoitusten sisällöstä. 

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT 

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään 

Kukin Optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön osakkeen. Yhtiön osakkeiden 
lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 6.840.036 uudella osakkeella. 

Tytäryhtiö ei voi merkitä Optio-oikeuksien nojalla Yhtiön osakkeita.  
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2. Osakkeiden merkintä ja maksu 

Osakkeiden merkintäaika on 

- Optio-oikeudella 2009A 1.4.2009 - 31.3.2011, 

- Optio-oikeudella 2009B 1.4.2010 - 31.3.2012 ja 

- Optio-oikeudella 2009C 1.4.2011 - 31.3.2013. 

Edellä sanotusta huolimatta, enintään kahta kolmasosaa (2/3) Optio-oikeuksia 2009B ja 2009C 
koskevien osakemerkintäaikojen alkaminen riippuu Hallituksen Yhtiölle asettamien liikevaihto- ja 
kannattavuustavoitteiden saavuttamisesta. 

Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa Hallituksen 
myöhemmin ilmoittamassa paikassa. Merkitsijän on luovutettava Yhtiölle optiotodistus, jonka 
perusteella osakemerkintä tapahtuu tai, mikäli Optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, 
osakemerkintään käytetty Optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä. Osakkeet on 
maksettava merkittäessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään 
liittyvistä lisätoimenpiteistä. 

3. Osakkeiden merkintähinta 

Osakkeen merkintähinta on 0,86 euroa, joka perustuu Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun 
keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 17.11.2008 päättyvällä neljän viikon ajanjaksolla. 

Optio-oikeuksien mukaista osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.1.2010 jälkeen ja ennen 
osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. 

Osakkeen merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

4. Osakkeiden kirjaus 

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. 

5. Osakkeenomistajan oikeudet 

Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat, kun osakkeet on 
rekisteröity kaupparekisteriin. 

6. Osakeannit, Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet ennen osakemerkintää 

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

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää maksuttomasta osakeannista, pois lukien suunnatut 
osakeannit, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että Optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden 
suhteellinen osuus säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä Optio-oikeudella merkittävissä olevien 
osakkeiden uusi lukumäärä olisi murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa 
alentamalla. 

7. Oikeudet eräissä eritystapauksissa 

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa jakamalla varoja osakkeenomistajille, 
muutetaan Optio-oikeuksien ehtojen mukaista osakemerkintäoikeutta vastaavasti alentamalla 
merkintähintaa osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin määrätyllä tavalla. Optio-oikeuksien 
ehdot eivät muutu, mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa tappion kattamiseksi 
tai siirtämällä varoja osakepääomasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Mikäli Yhtiö ennen 
osakemerkintää jakaa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, yhden osakkeen suhteellinen 
määrä jaettavissa olevasta sijoitetusta vapaasta omasta pääomasta vähennetään sijoitetun vapaan oman 
pääoman takaisinmaksun täsmäytyspäivänä jokaisen osakkeen merkintähinnasta. Mikäli Yhtiö ennen 
osakemerkintää jakaa varojaan osingonjaolla, osakkeen merkintähinnasta vähennetään osinkoa 
vastaava määrä osingon täsmäytyspäivänä, kohdassa II.3 tarkoitetulla tavalla. 

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan tai poistetaan kaupparekisteristä, varataan 
Optio-oikeuksien haltijalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana 
kohtuullisena määräaikana ennen selvitystilan alkamista tai Yhtiön kaupparekisteristä poistamista. 

Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana Yhtiönä toiseen Yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa 
muodostuvaan Yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan Optio-oikeuksien haltijalle 
oikeus merkitä osakkeet Hallituksen asettamana kohtuullisena määräaikana ennen sulautumista tai 
jakautumista. Tämän jälkeen osakemerkintäoikeutta ei enää ole. Optio-oikeuksien lunastamiseen 
sovelletaan osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n säännöksiä. 

Mikäli Yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia osakkeitaan, Optio-oikeuksia tai 
muita erityisiä oikeuksia kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on Optio-oikeuksien haltijoille 
tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muussa tapauksessa omien osakkeiden, Optio-oikeuksien tai muiden 
erityisten oikeuksien hankkiminen tai lunastaminen ei edellytä yhtiöltä Optio-oikeuksia koskevia 
toimenpiteitä. 

Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 
18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin Yhtiön osakkeisiin sen perusteella, 
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että osakkeenomistajalla on yli 90 % Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, varataan 
Optio-oikeuksien haltijalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana 
määräaikana ja Optio-oikeuksien haltijalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus 
luovuttaa Optio-oikeutensa lunastajalle käypään hintaan. 

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia Optio-
oikeuksien ehtoihin. 

III MUUT SEIKAT 

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat ratkaistaan 
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä 
käyttäen. 

Hallitus voi päättää Optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin sekä tämän 
johdosta näihin ehtoihin tehtävistä teknisistä muutoksista mukaan lukien muut muutokset ja 
täsmennykset, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista Optio-oikeuksiin liittyvistä 
seikoista. 

Yhtiön on lähetettävä kaikki tähän optio-ohjelmaan liittyvät tiedonannot postitse tai sähköpostitse tai, 
jos Optio-oikeudet listataan pörssissä, Yhtiö voi toimittaa tiedonannot pörssitiedottein. Optio-
oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Yhtiön pääkonttorissa. 

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Tämän optio-ohjelman mukaisiin Optio-oikeuksiin liittyvä 
mahdollinen etuus ei kerrytä eläkettä. 

Vastaanottamalla Optio-oikeudet Optionhaltija sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja sekä Yhtiön 
mahdollisesti antamia muita ehtoja ja määräyksiä sekä lain säännöksiä ja muita viranomaismääräyksiä. 
Yhtiöllä on oikeus ottaa Optionhaltijan luovuttamatta olevat tai osamerkintään käyttämättömät Optio-
oikeudet vastikkeetta takaisin Optionhaltijalta, mikäli Optionhaltija toimii näiden ehtojen tai Yhtiön 
näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten 
vastaisesti. 

Nämä optioehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten 
ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja. 


