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TAMTURBO OYJ 
OPTIO-OHJELMA 2-2020 / STOCK OPTION PLAN 2-2020  
 
 

Tamturbo Oyj:n (Yhtiö) ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt 11.5.2020 optio-
oikeuksien antamisesta Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sami Somerolle 
seuraavin ehdoin: 
 
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tamturbo Plc (the Company) has 
on 11 May 2020 resolved to issue stock options to the Chairman of the Board of Directors 
of the Company Sami Somero on the following terms and conditions: 

 
1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT / STOCK OPTION TERMS AND CONDITIONS 
 
1.1 Optio-oikeuksien määrä / Number of Stock Options 

 
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 64.165 kappaletta, ja ne oikeuttavat 
merkitsemään enintään 64.165 Yhtiön uutta osaketta.  

 
The maximum total number of stock options issued shall be 64,165, and they entitle their 
holder to subscribe for a maximum of 64,165 new shares in the Company.  

 
1.2 Optio-oikeudet / Stock Options 
 

Optio-oikeudet merkintään tunnuksella “2-2020”. 
 
Hallitus lähettää Sami Somerolle tarjouksen optio-oikeuksien merkitsemisestä. 
Hallitus myös tekee Sami Someron kanssa kirjallisen sopimuksen optio-
oikeuksista. Hallitus päättää optio-oikeuksien merkinnän hyväksymisestä. 
 
The stock options shall be marked with a symbol “2-2020”. 
 
Sami Somero shall be notified of his entitlement to subscribe for stock options in writing 
by the Board of Directors. The Board of Directors shall also enter into a stock option 
agreement concerning the stock options with Sami Somero. The Board of Directors shall 
decide on the approval of the subscription of stock options. 

 
1.3 Optio-oikeuksien antaminen / Issuance of Stock Options 
 

Optio-oikeuden haltija on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista 
seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy. 
 
Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 
Merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet ovat osa Yhtiön 
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien antamiselle on siten 
Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
 
Stock option holder shall be liable for all taxes and tax-related consequences arising from 
receiving or exercising stock options. 
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The stock options are issued in deviation from the shareholders’ pre-emptive subscription 
rights. The shareholders’ pre-emptive subscription rights are deviated from since the stock 
options are a part of the Company's commitment and incentive scheme. Therefore, there is 
a weighty financial reason for the Company for granting the stock options. 

 
1.4 Optio-oikeuksien luovuttaminen / Assignment of the stock options 

 
Optio-oikeuksien haltija ei saa siirtää, pantata tai muuten luovuttaa optio-
oikeuksia kolmansille osapuolille ilman Yhtiön hallituksen etukäteistä 
suostumusta.  

 
The stock option rights may not be transferred, pledged or otherwise assigned by the stock 
option holder to any third party without a prior consent of the Board of Directors of the 
Company.  
 

1.5 Optio-oikeuksien merkitseminen ja maksaminen / Subscription and payment of 
the stock options 

 
Optio-oikeuksien saaja merkitsee optio-oikeudet Yhtiön pääkonttorissa tekemällä 
Yhtiön kanssa optio-oikeuksia koskevan, optio-oikeuksien määrän yksilöivän 
sopimuksen (Optio-oikeussopimus). Tämän optio-ohjelman mukaisten optio-
oikeuksien merkintäaika alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.5.2021 (Optio-oikeuksien 
merkitsemisajan päättymispäivämäärä). Optio-oikeuden saaja voi merkitä optio-
oikeudet merkintäajan kuluessa haluamanaan ajankohtana allekirjoittamalla 
Optio-oikeussopimuksen. 
 
Optio-oikeudet annetaan optio-oikeuksien saajalle vastikkeetta.  

 
The stock option recipient shall subscribe for the respective stock options in the Company’s 
headquarters by entering into a stock option agreement (the Stock Option Agreement) 
with the Company specifying the number of stock options issued to the stock option 
recipient. The subscription period for stock options under this stock option plan begins on 
1 June 2020 and expires on 31 May 2021 (the Stock Option Expiration Date). The stock 
option recipient has right to subscribe the stock options during the subscription period at 
any date decided by the stock option recipient. 

 
The stock options are issued to the stock option recipient free of charge. 

 
2. OSAKEMERKINNÄN EHDOT / TERMS AND CONDITIONS OF THE SHARE 

SUBSCRIPTION  
 
2.1 Oikeus osakkeiden merkintään / Right to subscribe for the Shares 

 
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen. 

 
Each stock option entitles its holder to subscribe for one (1) new share in the Company.  

 
2.2 Osakkeiden merkintä / Subscription of Shares 
 
2.2.1 Merkintäaika / Subscription Period 
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Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella alkaa sinä päivänä jona Optiosopimus 
on allekirjoitettu ja päättyy 10 (kymmenen) vuoden kuluttua merkintäajan 
alkamispäivästä (Päättymispäivämäärä).  

 
The subscription period for shares under this stock option plan begins on the date the Stock 
Option Agreement is signed and expires after 10 (ten) years from the beginning date of the 
subscription period (the Expiration Date).  

 
2.2.2 Osakkeiden maksu / Payment for the Shares 

 
Osakkeet on maksettava merkittäessä. Osakkeet voidaan maksaa Yhtiön 
hallituksen sallimalla tavalla. 
 
Yhtiön osakepääomaa ei koroteta osakemerkintöjen seurauksena, vaan koko 
merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

 
Payment for the shares shall be made upon subscription. Payment may be made in such 
form as permitted by the Board of Directors of the Company. 

 
The Company’s share capital shall not be increased as a result of the subscriptions of the 
shares, but the entire subscription price shall be entered to the paid-up unrestricted equity 
fund of the Company. 

 
2.2.3 Merkintähinta / Subscription Price 

 
Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella on optio-oikeuksien merkintäajan 
alkaessa 4,20 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta laskee optio-oikeuksien 
merkintäajan kuluessa lineaarisesti niin, että Optio-oikeuksien merkitsemisajan 
päättymispäivämääränä osakkeiden merkintähinta on 0,01 euroa. Mikäli Sami 
Somero eroaa hallituksesta omasta aloitteestaan tai mikäli hänet erotetaan 
hallituksesta Sami Somerosta johtuvasta syystä, määräytyy osakkeen 
merkintähinta lineaarisesti hallituksen jäsenyyden päättymispäivänä. Muissa 
Sami Someron hallituksen jäsenyyden päättymistilanteissa merkintähinta on 0,01 
euroa osakkeelta. Jos yhtiön osakkeet päätetään myydä tai yhtiön osakkeisiin 
kohdistuu Suomen osakeyhtiölain 21.7.2006/624 18:1 mukainen 
lunastusmenettely ennen optio-oikeuksien merkitsemisajan 
päättymispäivämäärää osakkeiden merkintähinta on 0,01 euroa. Osakkeiden 
merkintähinta on asetettu niin, että se toimii kannustimena optio-oikeuksien 
haltijalle Yhtiön tämän hetkiseen markkina-arvoon ja markkina-arvon kehitykseen 
optio-ohjelman aikana perustuen. 

 
The share subscription price for the stock option is at the beginning of the stock option 
subscription period 4,20 EUR per share. The share subscription price decreases during the 
stock option subscription period linearly so that on the Stock Option Expiration Date 
the share subscription price is 0,01 EUR per share. In case Sami Somero resigns from the 
Board of Directors based on his own initiative or in case his Board membership is 
terminated due to reasons attributable to Sami Somero, the share subscription price is 
determined linearly at the date of termination of his Board membership. In other situations 
where Sami Somero’s Board membership is terminated, the share subscription price is 0,01 
EUR per share. In case the shares of the company are sold or redemption right according to 
Finnish Companies Act 21.7.2006/624 18:1 is executed before the Stock Option Expiration 
Date then the share subscription price is 0,01 EUR per share. The subscription price is set 
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to incentivize the stock option holder in light of the current fair market value of the 
Company and the expected development of the same during the term of the stock option 
plan.   

 
2.3 Osakkeisiin liittyvät oikeudet / Rights pertaining to the Shares 

 
Osakkeet antavat oikeuden osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on 
merkitty sekä tilikausilta merkinnän jälkeen. Muut osakkeisiin liittyvät oikeudet 
alkavat, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. 

 
The Shares shall give right to dividends for the financial year during which they were 
subscribed and for the financial years thereafter. The other rights pertaining to the shares 
shall commence as soon as the respective shares have been registered with the Finnish Trade 
Register. 

 
2.4 Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet 

ennen osakemerkintää / Share issues, convertible loans, stock options and other 
special rights prior to the share subscription 
 
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista, vaihtovelkakirjalainasta, 
optioista tai muista osakeyhtiölain (624/2006, Osakeyhtiölaki) 10 luvussa 
viitatuista erityisistä oikeuksista, nämä päätökset eivät vaikuta optio-oikeuksiin. 
Edellä esitetystä huolimatta, mikäli Yhtiö tekee maksuttoman osakeannin 
osakkeenomistajilleen nykyisten osakeomistusten suhteessa (ns. osakkeiden 
jakaminen) tai mikäli Yhtiö yhdistää osakkeenomistajien osakkeita heidän 
omistuksiensa suhteessa (ns. osakkeiden yhdistäminen), kohdellaan optio-
ohjelman osallistujaa yhdenvertaisesti osakkeenomistajien kanssa muuttaen optio-
ohjelman alla tarjottavien osakkeiden määrää ja/tai merkintähintaa Yhtiön 
hallituksen määräämällä tavalla. 

 
If the Company decides to issue new shares or convertible loans or stock options or any 
other special rights referred to in Chapter 10 of the Finnish companies act (624/2006, the 
Finnish Companies Act) before the subscription of the shares under this stock option 
plan, the said issue shall have no effect on the stock options. Notwithstanding the foregoing, 
should the Company issue new shares to its shareholders free of charge in the same 
proportion as they already own shares in the Company (a so-called share split) or should 
the Company combine the shares owned by its shareholders in the same proportion as they 
already own shares in the Company (a so-called reverse split), the stock option recipient 
shall be treated equally with the shareholders by altering the number of shares available for 
subscription and/or the share subscription price under the stock options in a manner 
determined by the Board of Directors of the Company. 

 
2.5 Oikeudet eräissä erityistapauksissa /Rights in certain special circumstances 

 
Mikäli Yhtiön koko osakekanta taikka Yhtiön kaikki liiketoiminta päätetään 
myydä, varataan optio-oikeuksien haltijalle tilaisuus käyttää 
osakemerkintäoikeuttaan Yhtiön hallituksen asettamana määräaikana.  

 
Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-
oikeuksien haltijalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan Yhtiön hallituksen 
asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.  
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Mikäli Yhtiön varoja jaetaan Osakeyhtiölain 13 luvun 1.1 §:n mukaisesti, optio-
oikeuksien haltijalle varataan oikeus käyttää osakemerkintäoikeuttaan Yhtiön 
hallituksen asettamana määräaikana ennen varojenjakoa. Edellä esitetystä 
huolimatta, mikäli varojenjako suoritetaan osingonjakona, tällainen varojenjako ei 
vaikuta millään tavalla optio-oikeuksiin. 
 
Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai 
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua 
kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien haltijalle oikeus käyttää optio-
oikeutensa hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumisen tai 
jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Tämän määräajan jälkeen 
osakemerkintäoikeutta ei enää ole. Yllä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien 
haltijalla ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa häneltä optio-oikeudet käyvästä 
hinnasta Osakeyhtiölain mukaisesti. 
 
Mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkitsemistä päättää hankkia tai lunastaa omia 
osakkeitaan tai Osakeyhtiölain 10 luvussa viitattuja muita oikeuksia kaikille 
osakkeenomistajille tehtävällä tarjouksella, optio-oikeuksien haltijalle tehdään 
yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa Yhtiön omien osakkeiden tai 
Osakeyhtiölain 10 luvussa viitattujen muiden erityisten oikeuksien hankkiminen 
ei vaikuta optio-oikeuksien haltijan asemaan.  
 
Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy Osakeyhtiölain 18 
luvun 1 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin osakkeenomistajalla on enemmän kuin 
yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä sekä siten 
lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan, varataan 
optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan Yhtiön 
hallituksen asettamana määräaikana. Tämän jälkeen ei ole mitään 
osakemerkintäoikeutta. 

 
If it is resolved to sell all the shares in the Company or the entire business of the Company, 
the stock option holder shall be reserved an opportunity to exercise his subscription rights 
in full during a time period determined by the Board of Directors of the Company. 
 
Should the Company be placed in liquidation before the share subscription, the stock option 
holder shall be reserved an opportunity to exercise his subscription rights during a time 
period determined by the Board of Directors of the Company before the beginning of the 
liquidation proceedings. 

 
Should the Company’s assets be distributed in accordance with Chapter 13 Section 1 Sub-
Section 1 of the Finnish Companies Act, the stock option holder shall be reserved an 
opportunity to exercise his subscription rights during a time period determined by the 
Board of Directors of the Company before such asset distribution. Notwithstanding the 
foregoing, should the distribution take place in the form of dividends, such distribution 
shall not have any effect on the stock options. 

 
Should the Company resolve to merge into another company as the merging company or 
merge with a company to be formed in a combination merger or if the Company resolves to 
be demerged entirely, the stock option holder shall, prior to the registration of the execution 
of the merger or demerger, be given the right to exercise his stock options within the period 
of time determined by the Board of Directors of the Company. After such date no 
subscription right shall exist. In the above described situations, the stock option holder has 
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no right to require that the Company redeems the stock options from him at their market 
value in accordance with the Finnish Companies Act. 

 
Should the Company before the subscription of the shares resolve to acquire its own shares 
or any rights referred to in Chapter 10 of the Finnish Companies Act by an offer made to 
all shareholders or holders of such rights, the stock option holder shall be made an equivalent 
offer. In other cases, the acquisition of the Company’s own shares or any other special rights 
referred to in Chapter 10 of the Finnish Companies Act shall not affect the position of stock 
option holder. 

 
If, before the end of the subscription period, a situation, as referred to in Chapter 18 Section 
1 of the Finnish Companies Act, in which a shareholder possesses over 90% of the shares 
and votes of the Company and therefore has the right and obligation to redeem the shares 
of the remaining shareholders, arises, the stock option holder shall be entitled to exercise his 
stock options within a period of time determined by the Board of Directors of the Company. 
Thereafter, no subscription rights exist.  

 
3. SOVELLETTAVA LAKI; RIIDANRATKAISU / APPLICABLE LAW; DISPUTE 

RESOLUTION 
 

Näihin optio-ohjelman ehtoihin ja Optio-oikeussopimukseen sovelletaan Suomen 
lakia, pois lukien lainvalintasäännökset. Jos mikään tämän optio-ohjelman tai 
Optio-oikeussopimuksen ehto katsotaan tuomioistuimen toimesta laittomaksi tai 
täytäntöönpanokelvottomaksi, tällaista ehtoa sovelletaan siltä osin, kun se on 
mahdollista ja muut ehdot pysyvät täysin voimassa ja täytäntöönpantavissa. 
 
Näihin optio-ohjelman ehtoihin tai Optio-oikeussopimukseen liittyvät tai niistä 
johtuvat riidat, erimielisyydet ja vaatimukset ratkaistaan lopullisesti 
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen 
mukaisesti. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn 
paikka on Tampere, Suomi. 
 
This stock option plan and the Stock Option Agreement shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of Finland, excluding its choice of law provisions. If any 
provision of this stock option plan or the Stock Option Agreement is determined by a court 
of law to be illegal or unenforceable, then such provision will be enforced to the maximum 
extent possible and the other provisions will remain fully effective and enforceable. 

 
Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this stock option plan or the 
Stock Option Agreement shall be finally settled by arbitration in accordance with the 
Arbitration Rules of the Finland Chamber of Commerce. The arbitration tribunal shall 
comprise of one (1) arbitrator. The place of arbitration shall be Tampere, Finland. 

 
4. MUUT SÄÄNNÖKSET / OTHER PROVISIONS 
 

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää tähän optio-ohjelmaan tehtävistä teknisistä 
tai muista muutoksista siltä osin, kun ne ovat Osakeyhtiölain mukaan sallittuja. 

 
The Board of Directors of the Company shall have the right to determine any technical 
changes or changes of any other type to be made to the terms of this stock option plan to the 
extent allowed under the Finnish Companies Act. 

 
 


