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KUTSU NANOFORM FINLAND OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 

Nanoform Finland Oy:n (y-tunnus: 2730572-8) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, 
joka pidetään 7.4.2020 kello 10:00 osoitteessa Viikinkaari 4, Helsinki (Cultivator II, kokoushuone 105, 1. 
kerros). 

 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa 
varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 3.333 euroa kuukaudessa, 
hallituksen varapuheenjohtajalle palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1.666 
euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti. 

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille annetaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat hallituksen puheenjohtajan merkitsemään enintään 
150.000 osaketta ja kunkin muun hallituksen jäsenen merkitsemään enintään 100.000 osaketta, yhteensä 
enintään 350.000 osaketta. Erityisten oikeuksien antaminen on ehdollinen yhtiökokouksen päätökselle 
optioiden antamisesta jäljempänä olevan kohdan 15 (Erityisten oikeuksien antaminen) mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin Miguel Calado (puheenjohtaja), Albert Hæggström 
(varsinainen jäsen) ja Mads Laustsen (varapuheenjohtaja). 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista korvataan yhtiön hyväksymän 
kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen 
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Hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena 
tilintarkastajanaan Tomi Moisio suostumuksensa mukaisesti.  

15. Erityisten oikeuksien antaminen 

Hallitus ehdottaa, että osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia 
annetaan seuraavin ehdoin: 

(i) Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 350.000 kappaletta; 

(ii) Optio-oikeudet oikeuttavat hallituksen puheenjohtajan merkitsemään enintään 150.000 osaketta ja kunkin 
muun hallituksen jäsenen merkitsemään enintään 100.000 osaketta; 

(iii) Optio-oikeudet annetaan maksutta; 

(iv) Merkintäoikeutta ei saa siirtää; 

(v) Optio-oikeuksien merkintäaika alkaa välittömästi ja on voimassa 7.5.2020 asti. Osakkeet merkitään 
allekirjoittamalla olennaisilta osiltaan kutsun liitteen 1 mukainen optiosopimus; 

(vi) Optio-oikeuksien tarkemmat ehdot ovat kutsun liitteenä 2. Kukin optio-oikeus oikeuttaa optionhaltijan 
merkitsemään yhtiön uusia kantaosakkeita; 

(vii) Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa optioiden rekisteröimisestä 
kaupparekisteriin ja päättyy 7.4.2025; 

(viii) Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 2,45 euroa osakkeelta. Osakkeiden 
maksuaika alkaa välittömästi ja päättyy 7.4.2025; ja 

(ix) Optio-oikeuksien merkinnän hyväksymisen ehtona on, että merkintään oikeutetut allekirjoittavat 
olennaisilta osiltaan tämän kutsun liitteen 1 mukaisen optiosopimuksen ja liittyvät yhtiötä koskevaa 
osakassopimukseen (Investor Shareholders’ Agreement), joka on päivätty 20.7.2018. 

Optio-oikeudet annetaan hallituksen jäsenten sitouttamiseksi. Optio-oikeuksien antamiseen on osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy. 

16. Yhtiömuodon muuttaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiömuoto muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi ehdollisena sille, että jäljempänä 
päätettävät yhtiöjärjestyksen muutokset sekä osakepääoman korotus hyväksytään ja rekisteröidään 
kaupparekisteriin. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan rahastokorotuksella 77 500,00 eurolla, minkä 
jälkeen yhtiön osakepääoma on 80 000,00 euroa. Korotukseen käytettäisiin varoja sijoitetusta vapaasta 
omasta pääomasta, eikä uusia osakkeita anneta. 

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan oheisen liitteen 3 mukaiseksi. 

Hallitus ehdottaa, että muutetun yhtiöjärjestyksen 8 § (Lunastuslauseke) poistetaan ja 11 § (Ilmoitus 
omistusosuuksien muuttumisesta) ja 12 § (velvollisuus ostaa osakkeita) lisätään yhtiöjärjestykseen 
ehdollisena sille, että asiakohdan 18 (Listautuminen) mukainen listautuminen toteutetaan (liite 4). Yhtiön 
hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään ehdollisten yhtiöjärjestyksen muutosten 
rekisteröinnin ajankohdasta siten, että muutokset rekisteröidään kaupparekisteriin ennen yhtiön osakkeiden 
ottamista kaupankäynnin kohteeksi listautumisessa. 

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi 
Helsingin ja Tukholman Pörssin First North markkinapaikalle 
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Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään sopivaksi katsomanaan ajankohtana yhtiön 
osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) ja Nasdaq 
Stockholm AB:n (Tukholman Pörssi) First North (Premier) markkinapaikoille (”Listautuminen”). Hallitus voisi 
myös päättää olla toteuttamatta Listautumista.  

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2021 saakka. 

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä 
tai useammassa erässä maksua vastaan. Valtuutuksen nojalla voitaisiin antaa uusia osakkeita yhteensä 
enintään 30.000.000 kappaletta. 

Valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien annettavien 
osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen 
hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista sekä liikkeeseen laskettavien 
osakkeiden lopullisesta määrästä. Osakeannissa, joka tehdään samassa yhteydessä, kun Yhtiö hakee 
osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ja Nasdaq Stockholm AB:n 
ylläpitämillä First North markkinapaikoille (”Pörssilista”), hallitus saa päättää myös uusien osakkeiden 
antamisesta hallituksen jäsenille, kun tämä tapahtuu samoin ehdoin, kuin osakkeiden antaminen muille 
merkitsijöille. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, 
että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta 
kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. 

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla 
päätöksellä. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden ja erityisten oikeuksien nojalla annettavien 
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.650.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 2% yhtiön 
kaikista osakkeista, jos edellä asiakohdassa 19 (Osakeantivaltuutus) myönnetyn osakeantivaltuutuksen 
nojalla annetaan täysimääräisesti osakkeita.  

Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien 
merkintäoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa toistaiseksi. Valtuutus kumoaa 
aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamista koskevat hallituksen valtuutukset lukuunottamatta yllä kohdassa 19 annettua hallituksen 
valtuutusta. 

21. Kokouksen päättäminen 

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 
yhtiön pääkonttorilla ja sähköpostiosoitteesta tom.blomqvist@nanoform.com. Nanoform Finland Oy:n 
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla pyytämällä mainitusta sähköpostiosoitteesta viimeistään 
31.3.2020. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä 
sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  
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Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavissa pyytämällä edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta 21.4.2020 alkaen 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.3.2020 rekisteröity Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen 
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee 
ilmoittautua viimeistään 6.4.2020 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.  

 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

 

(a) sähköpostin kautta tom.blomqvist@nanoform.com; tai 

(b) kirjeitse osoitteeseen Nanoform Finland Oy, Viikinkaari 4, 00790 Helsinki. 

Osakkeenomistajien Nanoform Finland Oy:lle 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. 

 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

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 26.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on 
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 
2.4.2020, kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan 
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan 
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja 
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn 
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön 
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

 

3. Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyt osakkeet 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka 
aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröity Euroclear Sweden 
AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2020. 

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n yllä pitämään Nanoform 
Finland Oy:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen 
osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään 
omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteripyynnön 
Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 26.3.2020, ja siksi omaisuudenhoitajalle 
tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää. 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka 
aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä 
Euroclear Finland Oy:n pitämään Nanoform Finland Oy:n osakasrekisteriin. Pyyntö Nanoform Finland Oy:lle 
tulee tehdä kirjallisena viimeistään 27.3.2020 kello 10.00 Ruotsin aikaa (CET) tämän kutsun liitteenä 5 olevalla 
lomakkeella. Nanoform Finland Oy:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla 
ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. 
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4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

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 sellaisen 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 alkuperäisinä osoitteeseen Nanoform Finland Oy, Viikinkaari 4, 
00790 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Malli valtakirjasta on liitetty tämän kutsun liitteeksi 6. 

5. Muut ohjeet/tiedot 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n 
mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Nanoform Finland Oy:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 42.095.365 osaketta, jotka edustavat yhtä 
montaa ääntä. 

Helsingissä 13.3.2020 

NANOFORM FINLAND OY 
Hallitus 
 
 
LISÄTIETOJA 
 
Talousjohtaja Albert Hæggström 
Puh. +358 40 161 41 91 
Sähköposti: albert.haeggstrom@nanoform.com 
 

LIITTEET 

 

1. Optiosopimus 
2. Optio-oikeuksien ehdot 
3. Uusi yhtiöjärjestys  
4. Muutettu yhtiöjärjestys (lunastuslauseke poistettu, lisätty 11 § ja 12 §) 
5. Ilmoitus osallistumisesta 
6. Valtakirja 
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NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF NANOFORM FINLAND LTD 

The shareholders of Nanoform Finland Ltd (business ID: 2730572-8) are hereby invited to the Annual 
General Meeting to be held on 7 April 2020 (EET) at 10:00am at Viikinkaari 4, Helsinki, Finland (Cultivator II, 
meeting room 105, 1st floor). 

A. AGENDA OF THE GENERAL MEETING 

The following matters will be considered at the Annual General Meeting: 

1. Opening of the meeting 

2. Calling the meeting to order 

3. Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes 

4. Recording the legality of the meeting  

5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes  

6. Presentation of the Financial Statements and the Auditor’s Report for the year 2019 

7. Adoption of the Financial Statements 

8. Measures required by the profit or loss according to the adopted balance sheet 

The Board of Directors proposes that based on the balance sheet to be adopted for the financial period ended 
on 31 December 2019 no dividend is distributed by a resolution of the Annual General Meeting. 

9. Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors from liability 

10. Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors 

The Board of Directors purposes that the Chairman of the Board would be paid EUR 3,333 per month as 
remuneration, the deputy chairman would be paid EUR 2,500 per month as remuneration and the other 
members of the Board of Directors would be paid EUR 1,666 per month for the board work as remuneration. 
The travel expenses of the members of the Board of Directors are compensated in accordance with the 
company’s travel rules. 

The Board of Directors purposes also that to the members of the Board of Directors would be issued special 
rights entitling to shares as referred to in Chapter 10 Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act, 
which entitle the Chairman of the Board to subscribe maximum of 150,000 shares and the rest of the Board 
Members to each subscribe maximum of 100,000 shares, in the aggregate a maximum of 350,000 shares in 
total. The issue of special rights is conditional to General Meeting’s resolution on issue of option rights pursuant 
to section 15 (Issue of special rights) below. 

11. Resolution on the number of members of the Board of Directors 

The Board of Directors proposes that the number of members of the Board of Directors would be confirmed to 
be three (3). 

12. Election of members of the Board of Directors 

The Board of Directors proposes that Miguel Calado (chairperson), Albert Hæggström (ordinary member) and 
Mads Laustsen (deputy chairman) are elected as the members of the Board of Directors. 

13. Resolution on the remuneration of the Auditor 

The Board of Directors proposes that the auditor would be remunerated and the travel expenses would be 
compensated as per reasonable invoice approved by the Company. 
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14. Election of the Auditor 

The Board of Directors proposes that PricewaterhouseCoopers Oy with Tomi Moisio as the auditor in charge 
would continue as the auditor of the company in accordance with the consent given. 

15. Issue of special rights 

The Board of Directors proposes that special rights, entitling to shares as referred to in Chapter 10 Section 1 
of the Finnish Limited Liability Companies Act would be issued on the following terms: 

(i) The total number of options rights to be issued is at most 350,000; 

(ii) The option rights entitle the Chairman of the Board to subscribe maximum of 150,000 shares and the rest 
of the Board Members to each subscribe maximum of 100,000 shares; 

(iii) The option rights are issued without payment; 

(iv) The subscription right may not be transferred; 

(v) The subscription period of the option rights commences immediately and is in force until 4 May 2020. The 
shares are subscribed by signing  substantially in the form of  theoption agreement enclosed to this notice 
as appendix 1 and by delivering the signed subscription list to the Company; 

(vi) The detailed terms and conditions of the options rights are enclosed as appendix 2 to the notice. Each 
option right entitles the option holder to subscribe new ordinary shares of the Company; 

(vii) The subscription period for shares based on the option rights shall commence from the registration of the 
stock options to the Trade Register and is in force until 7 April 2025; 

(viii) The subscription price of the shares subscribed with the option is EUR 2.45 per share. The payment period 
for the shares commences immediately and is in force until 7 April 2025; and  

(ix) The condition for approving the subscription of the options is that the parties entitled to subscribe the 
options, sign substantially in the form of the option agreement enclosed to this notice as appendix 1 and 
adhere to the Investor Shareholders’ Agreement related to Nanoform Finland Ltd dated 20 July 2018.  

The stock options are issued in order to commit the board members of the company. Therefore, there is a 
weighty financial reason from the company’s point of view to issue stock options as provided in Chapter 10, 
Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act. 

16. Change of legal form and related actions 

The Board of Directors proposes that the legal form of the company would be changed to public limited 
company on the condition that the below resolved changes to the articles of association and the increase of 
the share capital are accepted and registered into the trade register. 

In addition, the Board of Directors proposes that the share capital of the company would be increased by a 
reserve increase with EUR 77,500 after which the company’s share capital is EUR 80,000. The funds for the 
increase would be transferred from the reserve for invested unrestricted equity and no new shares would be 
issued. 

17. Amendment of the articles of association 

The Board of Directors proposes that the Articles of Association of the company would be amended in 
accordance with Appendix 3. 

the Board of Directors proposes that 8 § (Redemption clause) of the amended Articles of Association would 
be removed and clauses 11 (Notification of Change of Holdings) and 12 (Obligation to Purchase Shares) added 
to the Articles of Association conditional on the Listing under Section 18 (Listing) being executed (Appendix 
4). The Board of Directors propose that the Board of Directors is authorized to resolve on the date of notification 
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for registration of these conditional changes to the Articles of Association to ensure that these are registered 
prior to the admission for trading of the Company’s shares in the listing. 

18. Authorization of the Board of Directors to resolve upon admission of the company’s shares on 
the Helsinki and Stockholm First North marketplace  

The Board of Directors proposes the Board of Directors to be authorized to resolve upon the admission of the 
company's shares to trading on the Nasdaq Helsinki Ltd (Helsinki Stock Exchange) and Nasdaq Stockholm 
Ab (Stockholm Stock Exchange) First North (Premier) marketplaces (“Listing”) at such time as it deems 
appropriate. The Board of Directors could also decide not to carry out the Listing. 

The authorization is proposed to be valid until 30 June 2021. 

19. Authorising the Board of Directors to resolve upon share issue  

The Board of Directors proposes that the annual general meeting authorizes the Board of Directors to resolve 
upon the issuance of new shares in one or more instalments against payment. The amount of the new shares 
to be issued pursuant to the authorization would not exceed the total of 30,000,000 shares. 

The Board of Directors would be authorized to decide on the conditions of the issuance of shares, including 
the criteria for determination of the subscription price of the new shares and the final subscription price, as well 
as the approval of the share subscriptions, the allocation of the new shares to be issued and the final amount 
of the shares to be issued. In a share issue, which is carried out in connection with the company applying for 
admission of its shares to trading on the stock exchange list of the Nasdaq Helsinki Ltd and Nasdaq Stockholm 
Ab First North marketplaces, the Board of Directors may also decide on the issuance of new shares to the 
members of the Board under the same conditions as to other subscribers. 

The authorization is proposed to include the right to deviate from the shareholders’ pre-emptive subscription 
right, provided that there is a weighty financial reason for the deviation from the company’s point of view. 

The authorization is proposed to include, furthermore, the right to decide on whether the subscription price of 
the share shall be recorded in full or in part in the reserve for invested unrestricted equity or as an increase of 
the share capital. 

The authorization is proposed to be valid until the end of the next the annual general meeting, but no later than 
30 June 2021. 

20. Authorising the Board of Directors to resolve upon the directed issuance of new shares and 
special rights  

The Board of Directors proposes that the annual general meeting authorizes the Board of Directors to decide 
on the issuance of shares as well as the issuance of special rights entitling to shares referred to in Chapter 10 
Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act by one or several decisions. 

The Board of Directors proposes that the amount of the shares to be issued pursuant to the authorization 
andthe amount of the shares issued by virtue of the authorization to issue special rights entitling to shares 
would not exceed 1,650,000 shares, which corresponds to approximately 2% of all of the shares in the 
company, if a full number of shares are issued under the share issue authorization granted in Section 19 
(Share issue authorization) above.  

The Board of Directors proposes the Board of Directors to be authorized to decide on all the conditions of the 
issuance of shares and special rights entitling to shares, including the right to deviate from the pre-emptive 
right of shareholders to subscribe to shares to be issued. The authorisation is proposed to be in force until 
further notice. The authorization replaces and revokes all previous unused authorizations of the Board of 
Directors to resolve on the issuance of shares, issuance of share options and issuance of other special rights 
entitling to shares excluding the authorisation to the board of directors granted above in section 19. 

21. Closing of the meeting 
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B. DOCUMENTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 

The proposals for the resolutions on the matters on the agenda of the Annual General Meeting set out above 
as well as this notice are available at request from the company’s headquarters and email address 
tom.blomqvist@nanoform.com. The Financial Statements and the Auditor’s Report of Nanoform Finland Ltd 
are available on request from said email address no later than on 31 March 2020. The proposals for the 
resolutions and the other above-mentioned documents are also available at the Annual General Meeting. 
Copies of these documents and of this notice will be sent to shareholders upon request. 

The minutes of the meeting can be obtained on request from the company’s headquarters and the above 
mentioned email address as of 21 April 2020. 

C. INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS IN THE ANNUAL GENERAL MEETING 

1. Shareholders registered in the shareholders’ register 

Each shareholder, who is registered on the record date of the general meeting, i.e. 26 March 2020 in the 
shareholders’ register of the company held by Euroclear Finland Ltd., has the right to participate in the Annual 
General Meeting. A shareholder, whose shares are registered on his/her/its personal Finnish book-entry 
account, is registered in the shareholders’ register of the company.  

A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the company and who wants to participate in 
the Annual General Meeting, shall register for the meeting no later than 6 April 2020 at 10.00 a.m. by giving a 
prior notice of participation, which shall be received by the company no later than the above-mentioned time.  

Such notice can be given: 

 

(a) through email tom.blomqvist@nanoform.com; or 

(b) by regular mail to Nanoform Finland Ltd, Viikinkaari 4, 00790 Helsinki, Finland. 

The personal data given to Nanoform Finland Ltd is used only in connection with the Annual General Meeting 
and with the processing of related registrations.  

 

The shareholder, his/her/its authorized representative or proxy representative shall, where necessary, be able 
to prove his/her identity and/or right of representation at the meeting. 

 

2. Holders of nominee registered shares 

A holder of nominee registered shares has the right to participate in the Annual General Meeting by virtue of 
such shares based on which he/she/it would be entitled to be registered in the shareholders’ register of the 
company held by Euroclear Finland Ltd. on the record date of the general meeting, i.e. 26 March 2020. The 
right to participate in the Annual General Meeting requires, in addition, that the shareholder has been 
registered into the temporary shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. on the basis of such shares 
at the latest by 2 April 2020 at 10.00 a.m (EET). As regards nominee registered shares, this constitutes due 
registration for the Annual General Meeting. 

A holder of nominee registered shares is advised to request all necessary instructions regarding the 
registration in the temporary shareholders’ register of the company, the issuing of proxy documents and 
registration for the Annual General Meeting from his/her/its custodian bank without delay. The account 
management organization of the custodian bank has to register a holder of nominee registered shares, who 
wants to participate in the Annual General Meeting, into the temporary shareholders’ register of the company 
at the latest by the time stated above.  

3. Shares registered at Euroclear Sweden AB 

Shareholder whose shares are registered in the securities system of Euroclear Sweden AB and who wants to 
participate in the Annual General Meeting and use his/her/its voting right shall be registered at the 
shareholders’ register held by Euroclear Sweden AB on the record date of the general meeting, i.e. 26 March 
2020 at the latest. 
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In order to be entitled to request for temporary registration in the shareholders’ register of Nanoform Finland 
Ltd held by Euroclear Finland Ltd., a shareholder of nominee-registered shares shall request that his/her/its 
shares are temporarily registered under his/her/its own name in the shareholders’ register held by Euroclear 
Sweden AB and to ensure that the custodian bank will send the above-mentioned request for temporary 
registration to Euroclear Sweden AB. The registration shall be made on 26 March 2020 at the latest, and 
therefore a shareholder shall give the request to his/her/its custodian bank in good time prior to the above 
date. 

Shareholder, whose shares are registered in the securities system of Euroclear Sweden AB and who intends 
to participate in the Annual General Meeting and use his/her/its voting right, shall request for a temporary 
registration of his/her/its shares to the shareholders’ register of Nanoform Finland Ltd held by Euroclear Finland 
Ltd. The request to Nanoform Finland Ltd shall be made in writing at the latest on 27 March 2020 at 10.00 a.m. 
Swedish time (CET) by a form attached to this notice as appendix 5. The temporary registration through 
Nanoform Finland Ltd constitutes a due registration to the Annual General Meeting. 

4. Proxy representatives and powers of attorney  

A shareholder may participate in the Annual General Meeting and exercise his/her/its 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. When a shareholder participates in the Annual 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 Annual General Meeting.  

Possible proxy documents should be delivered in originals to address Nanoform Finland Ltd, Viikinkaari 4, 
00790 Helsinki, Finland before the end of the registration period. A model of a power or attorney has been 
attached to this notice as appendix 6. 

5. Other instructions and information 

Pursuant to Chapter 5 Section 25 of the Finnish Limited Liability Companies Act, a shareholder who is present 
at the Annual General Meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered 
at the meeting.  

 

On the date of this notice to the Annual General Meeting, the total number of shares and votes in Nanoform 
Finland Ltd is 42.095.365. 

 

Helsinki, 13 March 2020 

 

NANOFORM FINLAND LTD 

Board of Directors 

 

 

ADDITIONAL INFORMATION 

 

CFO Albert Hæggström 
Tel. +358 40 161 41 91 
Email: albert.haeggstrom@nanoform.com 
 
APPENDICES 
 
1. Option agreement 
2. Terms and conditions of the option rights 
3. New articles of association  
4. Amended articles of association (redemption clause removed, added 11 § and 12 §) 
5. Notice of attendance 
6. Power of attorney 
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OPTION AGREEMENT 

THIS OPTION AGREEMENT (the “Agreement”) is entered into on 7 April 2020, by and between: 

1 PARTIES 

(1) Nanoform Finland Ltd, a Finnish limited liability company with Business Identity Code 
2730572-8 (the “Company”). 

(2) [●], a [●] individual, date of birth [●] (the “Option Holder”). 

(The Company and the Option Holder together the “Parties” and both individually a “Party”) 

2 BACKGROUND AND PURPOSE 

2.1 The Company has on 7 April 2020 issued for subscription total of [●] stock options to the 
Option Holder (the “Stock Options”) under the Company’s terms of conditions of stock 
options 2/2020. The detailed terms and conditions of the Stock Options are attached as 
Appendix 2.1 (the “Terms and Conditions”). 

2.2 By this Agreement the Parties agree on subscription of the Stock Options and certain detailed 
terms and conditions of the Stock Options. 

3 SUBSCRIPTION OF STOCK OPTIONS 

3.1 By signing of this Agreement the Option Holder subscribes all [●] Stock Options issued for 
subscription by the Company and the Company accepts such subscription. 

3.2 The Option Holder alone is liable for any taxes, social pension contributions, or similar, arising 
from the subscription of the Stock Options or subscription of any shares with the Stock 
Options. 

3.3 The Company does not have in any situation an obligation to redeem or purchase the Stock 
Options from the Option Holder. 

4 SUBSCRIPTION OF SHARES WITH STOCK OPTIONS (VESTING) 

4.1 The Option Holder acknowledges and understands that notwithstanding Sections 2.1, 2.2 and 
3.2 of the Terms and Conditions (or any other contradictory terms in the Terms and 
Conditions) the right to subscribe shares of the Company with the Stock Options is possible 
only for the subscription price and under the vesting schedule and other terms and conditions 
described below. 

4.2 The subscription price of all the shares subscribed with the Stock Options shall be EUR 2.45 
for each share. 

4.3 The Option Holder is entitled to subscribe shares only with such Stock Options that have 
vested as described in this Section 4.4 below (such Stock Options vested as described herein 
the “Vested Stock Options” and such Stock Options that not yet vested as described herein 
the “Unvested Stock Options”). 

4.4 The stock options shall vest linearly over 12 months from 7 April 2020, so that, by way of 
illustration: 

(i) 0 % of the Stock Options have vested on 7 April 2020; 

(ii) 1/12 of the Stock Options have vested on 7 May 2020; and 

(iii) 100 % of the Stock Options have vested on 7 April 2021.  
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4.5 If the Option Holder’s employment or service relationship or membership in the Board of 
Directors (hereinafter the “Relationship”) with the Company or its subsidiary terminates for 
any reason, 

(i) the Option Holder must subscribe shares with Vested Stock Options no later than 90 
days after the last day of the Relationship, after which such Stock Options shall 
become terminated and void immediately without compensation; and 

(ii) any Unvested Stock Options shall become terminated and void immediately without 
compensation on the last day of the Relationship.  

In case of any dispute as to whether and when the Option Holder’s Relationship is terminated, 
the Board shall have discretion to determine whether Option Holder’s Relationship has been 
terminated and the effective date of such termination.   

4.6 In the event described in Section 2.5.4 of the Terms and Conditions (Company’s merger or 
demerger) or in the event described in Section 2.2.5 of the Terms and Conditions (Company’s 
shareholder’s share of the shares and votes of the Company exceeds 90 per cent and this 
leads to the realization of the redemption right and redemption obligation described in the 
Chapter 18 Section 1 of the Finnish Companies Act) the right to subscribe shares of the 
Company during a period determined by the Board of Directors of the Company applies only 
to Vested Stock Options. The remaining Vested Stock Options and all Unvested Stock 
Options shall become terminated and void immediately without compensation after the last 
day of such period determined by the Board of Directors of the Company. 

4.7 The subscription of Stock Options requires that the Option Holder adheres (if not already a 
party) to the shareholders’ agreement among the shareholders of the Company. Refusal to 
adhere to such agreement entitles the Company to resolve that any Stock Options held by the 
Option Holder shall terminate and nullify immediately and without compensation. The 
subscription right of stock options and the stock options are personal and may not be 
transferred or pledged. 

5 APPLICABLE LAW AND DISPUTES 

5.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Finland 
(without regard to its principles of private international law or conflict of laws). 

5.2 Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement or the breach, 
termination or invalidity thereof shall be finally settled by arbitration in accordance with the 
arbitration rules of the Arbitration Institute of the Finland Chamber of Commerce. The arbitral 
tribunal shall consist of one arbitrator appointed by the Arbitration Institute of the Finland 
Chamber of Commerce. The arbitration shall be held in Helsinki, Finland and the arbitration 
proceedings shall be conducted in the English language unless all the parties to such dispute 
are Finnish nationals or companies registered in Finland. 

6 COUNTERPARTS 

6.1 This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when so 
executed and delivered will be deemed an original, and all of which together shall constitute 
on and the same agreement. Delivery of an executed counterpart of a signature page to this 
Agreement by fax or email shall be effective as delivery of a manually executed counterpart of 
this Agreement. 

[Signatures on the following page]  
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[Signature page of the option agreement] 

 

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have duly executed this Agreement on the date first above 
written. 

 

 

 NANOFORM FINLAND LTD 

 

 

 

 ______________________________ ______________________________ 

Name: [●] Name: [●] 

Title:   
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NANOFORM FINLAND LTD 

BUSINESS ID 2730572-8 

TERMS AND CONDITIONS OF STOCK OPTIONS 2/2020 

Nanoform Finland Ltd’s (the ”Company”) shareholders (the “Shareholders”) have on 7 April 2020 resolved 
to issue stock options for subscription under the terms and conditions described herein (the “Resolution”). 

1 SUBSCRIPTION OF STOCK OPTIONS 

1.1 Number of Options 

1.1.1 The maximum number of stock option issued for subscription is specified in the Resolution.  

1.2 Subscription Right of Options and Subscriptions 

1.2.1 Regardless of the pre-emptive subscription rights of the shareholders, the options shall be 
offered for subscription to the members of the Board of Directors of the Company (hereinafter 
the “Key Person(s)” or “Option Holder(s)”) as described in the Resolution. 

1.2.2 The subscription period of the options is set forth in the Resolution. The options shall be 
subscribed by signing the option agreement materially in the form appended to the 
Resolution. A certificate which describes the Key Persons’ right to participate in the 
subscription issue as well as the terms and conditions of the subscription issue shall be given 
to the Key Persons by request, unless the options have been taken into the book-entry 
system. No warrants, as set out in Chapter 3, Section 12, Paragraph 2 of the Finnish 
Companies Act, shall be provided for the options. 

1.2.3 The purpose of issuing the options is to bind the Key Persons to the economic growth of the 
Company and to the development of the Company’s share value as well as create a long-term 
relationship between the Company and the Key Persons, which benefits the Company both 
economically and operationally. Therefore, a weighty financial reason exists for deviating from 
the subscription right of the Company’s shareholders.  

1.2.4 No consideration shall be paid for the subscription of the options. 

2 SUBSCRIPTION OF SHARES AND CERTAIN RIGHTS OF THE OPTION HOLDERS 

2.1 Right to Subscribe New Shares  

2.1.1 Each option entitles the Option Holder to subscribe 1 new ordinary share (in Finnish: 
kantaosake) in the Company. 

2.1.2 The subscription period for shares based on the stock options shall commence from the 
registration of stock options to the Trade Register and ends on 7 April 2025. 

2.2 Subscription and Payment of Shares  

2.2.1 The share subscription shall take place in the Company’s main office or in other place 
informed by the Board of Directors (the “Board”). The shares shall be paid to the Company’s 
bank account in connection with subscription or otherwise according to the instructions of the 
Board. 

2.2.2 The subscription price of each share is EUR 2.45. 

2.2.3 The shares in the Company do not have a nominal value. The total subscription price of the 
shares shall be paid to the Company’s fund for invested own free equity. 
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2.3 Registration of Shares 

2.3.1 The Board shall register the new shares without delay after the subscription of the shares 
subscribed with the options. 

2.4 Shareholder Rights 

2.4.1 The new shares entitle their holders to dividends and other rights of the shareholders after the 
shares have been registered with the Trade Register. 

2.5 Option Holder’s Rights in Certain Circumstances  

2.5.1 If the Company, prior to a share subscription, decides to issue shares, options or other special 
rights entitling to shares, regardless of whether the shareholders’ pre-emptive subscription 
right is used or not, the Option Holder has no right to participate in such issue, and this issue 
will not affect the subscription price of the shares or other terms and conditions of the options.  

2.5.2 If the Company, prior to a share subscription, distributes dividends or funds from the fund for 
Company’s invested own free equity or lowers its share capital by distributing share capital to 
the shareholders, this will not affect the subscription price of the shares or the other terms and 
conditions of the options.  

2.5.3 If the Company, prior to share subscription, decides to acquire or redeem its own shares, 
options or other special rights entitling to shares under Chapter 10 of the Finnish Companies 
Act in accordance with Chapters 3 or 15 of the Finnish Companies Act, this will not require 
actions from the Company (or the Option Holders) in relation to stock options, and this will not 
affect the terms and conditions of the stock options.  

2.5.4 If the Company, prior to share subscription, decides to merge with another company as a 
merging company or with a company to be formed in a combination merger or if the Company 
decides to fully demerge its business activities, the Option Holder shall, before the merger or 
demerger, be given the right to subscribe for the shares with stock options, within a period of 
time determined by the Board prior to the registration of the enforcement of the merger or 
demerger. After this period, the subscription right shall terminate. The Board shall decide on 
the effect of a possible partial demerger to the terms and conditions of the stock options. In 
the above-mentioned situation the Option Holder is not entitled to require that the Company 
shall redeem the stock options for a fair market value.  

2.5.5 If, prior to share subscription, the share of the Company’s shareholder of the Company’s 
shares and votes exceeds 90 per cent and this leads to the realization of the redemption right 
and redemption obligation under Chapter 18, Section 1 of the Finnish Companies Act, the 
Option Holder has the right to subscribe for the shares in the Company during a period 
determined by the Board regardless of the provisions concerning the subscription period but 
otherwise in accordance with these terms and conditions. After this period, the subscription 
right shall terminate. 

2.5.6 If, prior to share subscription, the Company is placed into liquidation, the Option Holder shall 
be given the right to subscribe for the shares in the Company during a period determined by 
the Board prior to the beginning of the liquidation procedure. If the Company is removed from 
the Trade Register prior to the date of commencement of the share subscription right, the 
Option Holder has the right to use their subscription right during a period determined by the 
Board after which the subscription right shall terminate.  

3 OTHER TERMS AND CONDITIONS 

3.1 Restrictions on Transfer of the Stock Options and Shares 

3.1.1 The subscription right of stock options and the stock options are personal and may not be 
transferred or pledged.  
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3.1.2 The redemption and consent clause of the Company’s Articles of Association is applied to the 
shares subscribed with stock options. 

3.1.3 A condition precedent for subscribing to the stock options is that the Option Holder adheres (if 
not already a party) to the Investor Shareholders’ Agreement related to the Company and 
dated 20 July 2018. The transfers restrictions included in the Company’s relevant 
shareholders’ agreement are also applied to the stock options and shares subscribed with 
stock options.  

3.2 Termination of Relationship 

3.2.1 If the Option Holder’s employment or service relationship or membership in the board of 
directors (the “Relationship”) with the Company or a company within the same group as the 
Company terminates for any reason, 

(i) any stock options, for which the subscription period, as may be separately agreed 
with the Option Holder, has not commenced; or 

(ii) in the absence of such agreement, all stock options. 

shall become void immediately as from the date of the notice of termination regarding the 
Relationship without compensation. 

3.2.2 The Board may, on special grounds, make an exception and decide or agree that the stock 
options shall not be completely or partially voided. 

3.3 Disputes 

3.1 Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this stock option terms or the 
breach, termination or invalidity thereof shall be finally settled by arbitration in accordance with 
the arbitration rules of the Arbitration Institute of the Finland Chamber of Commerce. The 
arbitral tribunal shall consist of one arbitrator appointed by the Arbitration Institute of the 
Finland Chamber of Commerce. The arbitration shall be held in Helsinki, Finland and the 
arbitration proceedings shall be conducted in the English language unless all the parties to 
such dispute are Finnish nationals or companies registered in Finland. 

3.4 Other Matters 

3.4.1 The documents concerning the stock options are available at the Company’s main office.  

3.4.2 The Board may decide on the transfer of the options into the book-entry securities system as 
well as on technical amendments to be made to these terms and conditions due to this 
transfer. The Board also decides on other issues and practicalities related to the stock 
options. 

3.4.3 The potential benefit from these stock options does not accrue pension of the Option Holder.  
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NANOFORM FINLAND OY 

Y-TUNNUS 2730572-8 

OSAKEOPTIOEHDOT 2/2020 

Nanoform Finland Oy:n (“Yhtiö”) osakkeenomistajat (“Osakkeenomistajat”) ovat 7.4.2020 päättäneet antaa 
osakeoptioita merkittäväksi alla kuvattujen ehtojen mukaisesti (”Päätös”). 

1 OSAKEOPTIOIDEN MERKITSEMINEN  

1.1 Optioiden-oikeuksien määrä 

1.1.1 Merkittäväksi annettujen osakeoptioiden enimmäismäärä on määritelty Päätöksessä. 

1.2 Optioiden merkintäoikeus ja merkintöjen tekeminen 

1.2.1 Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta riippumatta optio-oikeuksia tarjotaan 
merkittäväksi Yhtiön Hallituksen jäsenille (jäljempänä ”Avainhenkilöt” tai ”Optionhaltija(t)”) 
kuten Päätöksessä on määritelty. 

1.2.2 Optio-oikeuksien merkintäaika on määritelty Päätöksessä. Optio-oikeuksia merkitään 
allekirjoittamalla olennaisilta osiltaan samassa muodossa oleva Päätöksen liitteenä oleva 
optiosopimus. Avainhenkilöille annetaan pyydettäessä todistus siitä, että Avainhenkilöllä on 
oikeus osallistua merkintään, sekä uusmerkinnän ehdot, ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-
osuusjärjestelmään. Osakeyhtiölain 3 luvun 12.2 §:n mukaista optiotodistusta ei anneta optio-
oikeuksien osalta. 

1.2.3 Optio-oikeuksien antamisen tarkoituksena on sitouttaa Avainhenkilöt Yhtiön talouskasvuun ja 
osakkeiden arvon kehittämiseen sekä luoda Yhtiön ja Avainhenkilöiden välille pitkäaikainen 
suhde, joka hyödyttää Yhtiötä sekä taloudellisesti että operatiivisesti. Täten Yhtiön 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa painava taloudellinen 
syy. 

1.2.4 Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. 

2 OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA OPTIONHALTIJOIDEN TIETYT OIKEUDET 

2.1 Uusien osakkeiden merkintäoikeus 

2.1.1 Kukin optio-oikeus oikeuttaa Optionhaltijan merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden 
kantaosakkeen. 

2.1.2 Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeuksien 
rekisteröimisestä kaupparekisteriin ja päättyy 7.4.2025. 

2.2  Osakkeiden merkintä ja merkintähinta 

2.2.1 Osakemerkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai muussa Hallituksen ilmoittamassa 
paikassa. Osakkeiden merkintähinta maksetaan Yhtiön pankkitilille osakkeiden merkitsemisen 
yhteydessä tai muutoin Hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

2.2.2 Osakkeen osakekohtainen merkintähinta on 2,45 euroa. 

2.2.3 Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeiden kokonaismerkintähinta maksetaan Yhtiön 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

2.3 Osakkeiden rekisteröinti 

2.3.1 Hallitus rekisteröi uudet osakkeet viipymättä sen jälkeen, kun optio-oikeuksien perusteella 
merkittävät osakkeet on merkitty. 
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2.4  Osakkeenomistajan oikeudet 

2.4.1 Uusien osakkeiden omistajien oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat 
siitä päivästä lukien, kun osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. 

2.5  Optionhaltijan oikeudet tietyissä erityistapauksissa 

2.5.1 Mikäli Yhtiö päättää ennen osakemerkintää antaa uusia osakkeita tai optio-oikeuksia tai muita 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden 
mukaisesti tai siitä poiketen, Optionhaltijalla ei ole oikeutta osallistua tällaiseen antiin eikä 
kyseisillä anneilla ole vaikutusta osakkeiden merkintähintaan tai muihin optio-oikeuksien 
ehtoihin. 

2.5.2 Mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai 
alentaa osapääomaansa jakamalla siitä osakkeenomistajille ennen osakemerkintää, ei tällä 
ole vaikutusta osakkeiden merkintähintaan tai muihin optio-oikeuksien ehtoihin. 

2.5.3 Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan, optio-
oikeuksiaan tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 
oikeuksia osakeyhtiölain 3 tai 15 lukujen mukaisesti, ei tämä edellytä Yhtiöltä (tai 
Optionhaltijoilta) optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä eikä tällä ole vaikutusta optio-
oikeuksien ehtoihin. 

2.5.4 Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön 
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan uuteen yhtiöön tai jakautua kokonaisuudessaan, 
annetaan Optionhaltijalle oikeus ennen tällaista sulautumista tai jakautumista merkitä Yhtiön 
osakkeita optio-oikeutensa perusteella Hallituksen asettamana määräaikana ennen 
sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Tämän jälkeen 
merkintäoikeutta ei enää ole. Hallitus päättää mahdollisten osittaisten yhtiöittämisten 
vaikutuksista optio-ehtoihin. Yllämainitussa tilanteessa Optionhaltijalla ei ole oikeutta vaatia 
Yhtiötä lunastamaan optio-oikeuksia käyvästä hinnasta. 

2.5.5 Mikäli Yhtiön osakkeenomistajan osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ylittää 90 prosenttia ja 
mikäli tämä johtaa osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaiseen lunastusoikeuden ja -
velvollisuuden käyttämiseen ennen osakemerkintää, Optionhaltija on oikeutettu merkitsemään 
Yhtiön osakkeita Hallituksen määrittelemänä ajankohtana näiden ehtojen mukaisesti 
huolimatta siitä, mitä merkintäajasta on sovittu. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.  

2.5.6 Mikäli Yhtiö asetetaan selvitystilaan ennen osakemerkintää, Optionhaltijalle varataan oikeus 
merkitä Yhtiön osakkeita Hallituksen määrittelemänä ajanjaksona ennen selvitysmenettelyn 
aloittamista. Mikäli Yhtiö poistetaan kaupparekisteristä ennen osakkeiden merkintäoikeuden 
alkamista, Optionhaltijalla on oikeus käyttää merkintäoikeuttaa Hallituksen määrittelemänä 
ajanjaksona, minkä jälkeen merkintäoikeus päättyy. 

3 MUUT EHDOT 

3.1 Optio-oikeuksien ja osakkeiden siirtoa koskevat rajoitukset 

3.1.1 Optio-oikeuksien merkintäetuoikeudet ja optio-oikeudet ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi 
siirtää tai pantata.  

3.1.2 Optio-oikeuksilla merkittyihin osakkeisiin sovelletaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaista 
lunastus- ja suostumuslauseketta. 

3.1.3 Optio-oikeuksien merkinnän ennakkoehtona on, että Optionhaltija liittyy 20.7.2018 päivättyyn 
Yhtiön (ellei ole jo osapuoli) Sijoittajien Osakassopimukseen. Yhtiön soveltuvissa 
osakassopimuksissa määriteltyjä siirtorajoituksia sovelletaan myös optio-oikeuksiin ja niillä 
merkittyihin osakkeisiin. 
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3.2 Palvelussuhteen päättyminen 

3.2.1 Mikäli Optionhaltijan työ- tai toimisuhde Yhtiön tai saman konsernin yhtiön kanssa tai jäsenyys 
tällaisen Yhtiön hallituksessa ("Palvelussuhde") päättyy mistä tahansa syystä, 

(i) optio-oikeudet, joiden osalta merkintäaika siten kuin siitä voi olla erikseen sovittu 
Optionhaltijan kanssa, ei ole alkanut, tai 

(ii) tällaisen sopimuksen puuttuessa, kaikki optio-oikeudet 

mitätöidään ilman korvausta välittömästi Palvelussuhteen päättämistä koskevan ilmoituksen 
päivämäärästä lukien. 

3.2.2 Hallitus voi kuitenkin erityisistä syistä johtuen tehdä poikkeuksen ja päättää, että optio-
oikeuksia ei mitätöidä tai ne mitätöidään vain osittain. 

3.3 Riidanratkaisu 

3.3.1 Kaikki näistä optioehdoista, niiden rikkomisesta, päättymisestä tai pätemättömyydestä 
aiheutuvat riidat, kiistat ja vaateet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen 
Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiestuomioistuin 
koostuu yhdestä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan valitsemasta välimiehestä. 
Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi ja menettelyn kieli toimii englanti, ellei kaikki 
kyseisen riidan osapuolet ole Suomen kansalaisia tai Suomessa rekisteröityjä yhtiöitä.  

3.4 Muut asiat 

3.4.1 Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön pääkonttorissa. 

3.4.2 Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään sekä näihin 
ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista. Hallitus päättää myös muista optio-
oikeuksiin liittyvistä käytännön asioista. 

3.4.3 Näiden optio-oikeuksien perusteella mahdollisesti saatavat etuudet eivät kerrytä 
Optionhaltijan eläkettä. 
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LIITE 3 – NANOFORM FINLAND OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 

 

 

1 YHTIÖN TOIMINIMI 

 

Yhtiön toiminimi on Nanoform Finland Oyj ja englanniksi Nanoform Finland Plc. 

 

2 YHTIÖN KOTIPAIKKA 

 

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

 

3 TOIMIALA 

 

Yhtiön toimiala on nanoteknologisten lääkeaineiden kehittäminen, formulointi, valmistus ja myynti; nanotek-
nisten laboratorio- ja tuotantolaitteiden kehittäminen, valmistus ja myynti; nanoteknologiaa hyödyntävien mit-
talaitteiden ja niissä käytettävien tarvikkeiden kehittäminen, valmistus ja myynti; nanoteknologiaa hyödyntä-
vien asiantuntijapalveluiden kehittäminen ja myynti; ja nanoteknologiaan perustuvien immateriaalioikeuksien 
lisensointi ja myynti.   

 

4 TOIMITUSJOHTAJA   

 

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää yhtiön hallitus. 

 

5 HALLITUS 

 

Yhtiöllä on hallitus, joka koostuu vähintään kolmesta (3) ja enintään kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä. 
Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan jäseniensä keskuudesta. Hallituksen jäsenen toimikausi loppuu 
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

6 EDUSTAMINEN 

 

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi 
yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa edustamisoikeuksia valitsemilleen henkilöille. 

 

7 ARVO-OSUUSTILI 

 

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-
osuusjärjestelmään. 

 

8 LUNASTUS 

 

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä halli-
tukselle ja osakkeenomistajilla on osakkeenomistuksiensa suhteessa ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oi-
keus lunastaa osake samalla hinnalla kuin millä osake on siirtynyt ulkopuoliselle. Jos lunastettavien osakkei-
den jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla osakkeita lunastavien osakkeenomistajien kes-
ken. Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. 

 

9 TILINTARKASTAJA 

 

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.  

 

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

10 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
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Varsinainen yhtiökokous tulee pitää vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kulu-
essa tilikauden päättymisestä. 

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa tulee 

 

esittää: 

 

1. tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomus,                                                                         

2. tilintarkastuskertomus,                                                                   

                                                                                                     

päätettävä: 

                                                                                  

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen,                                          

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta,                                                                        

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,                             

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,                                                         

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,                                                           

                                                                                                     

valittava                                                                                    

8. hallituksen jäsenet,                                                

9. tilintarkastaja,                                               

                                                                                                     

ja käsiteltävä:                                                                           

10. mahdolliset muut varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

11 KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN 

 

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaistaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään 
kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäy-
tyspäivää. 

 

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yh-

dessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.                                                                                                     

 

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava 
kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisin-
taan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. 
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APPENDIX 3 – ARTICLES OF ASSOCIATION OF NANOFORM FINLAND PLC 
(UNOFFICIAL ENGLISH TRANSLATION) 

 

1 THE NAME OF THE COMPANY 

The name of the company is Nanoform Finland Oyj and in English, Nanoform Finland Plc. 

2 DOMICILE OF THE COMPANY 

The domicile of the company is Helsinki. 

3 FIELD OF BUSINESS 

The company’s field of business is the development, formulation, manufacturing and sale of nanotechnologi-
cal medicine particles; development, production and sale of nanotechnological laboratory and production 
equipment; development, production and sale of measuring devices utilising nanotechnology and appliances 
used in such devices; development and sale of professional services utilising nanotechnology; and licencing 
and sale of intellectual property rights on nanotechnology. 

4 CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

The company has a Chief Executive Officer who is appointed by the Board of Directors. 

5 BOARD OF DIRECTORS 

The company has a Board of Directors, consisting of at least three (3) and not more than six (6) ordinary 
members. The Board of Directors elects a Chairperson among its members for its term. The term of the 
members of the Board of Directors shall expire at the closing of the Annual General Meeting following the 
election.  

6 REPRESENTATION OF THE COMPANY 

The Chairperson of the Board of Directors and the Chief Executive Officer may represent the company each 
alone, and the members of the Board of Directors jointly two together. In addition, the Board of Directors may 
grant the right to represent the company to persons it designates. 

7 BOOK-ENTRY SYSTEM 

The shares of the company belong to the book-entry securities system after the expiry of the registration pe-
riod decided by the Board of Directors.  

8 REDEMPTION 

If a share is transferred to a new holder outside the company, the transferee shall without delay notify the 
board of directors of the share transfer and the shareholders have the primary right and the company has the 
secondary right to redeem the share with the same price as the share has transferred to the new holder out-
side the company. If the allocation of the shares is not even, the rest of the shares shall be allocated to 
shareholders wishing to exercise their right of redemption by drawing a lot. The acquisition of the share of 
the company by means of transfer requires a consent of the company. 

9 AUDITOR 

The company shall have an auditor that is an auditing firm approved by the Finnish Patent and Registration 
Office.  

The term of office of the auditor shall expire at the closing of the Annual General Meeting following the elec-
tion.  

10 ANNUAL GENERAL MEETING 
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The Annual General Meeting shall be held annually on a date decided by the Board of Directors within six (6) 
months from the end of the financial year.  

At the Annual General Meeting the following shall be 

presented:  

1. the financial statements, which include the consolidated financial statements, and the annual report; 

2. the auditor’s report; and 

decided: 

3. the adoption of the financial statements, which in the parent company also includes the adoption of the 
consolidated financial statements; 

4. the use of the profit shown on the balance sheet; 

5. the discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer; 

6. the remuneration of the members of the Board of Directors and the auditor; 

7. the number of the members of the Board of Directors 

elected: 

8. the members of the Board of Directors; 

9. the auditor; 

and discussed: 

10. other matters possibly included in the notice of the Annual General Meeting.  

11 NOTICE TO GENERAL MEETING 

The notice convening the General Meeting shall be delivered to the shareholders no earlier than three (3) 
months and no later than three (3) weeks prior to the General Meeting, however, no later than nine (9) days 
before the record date of the General Meeting.  

The notice shall be delivered to the shareholders by means of a notice published on the company’s website 
or in at least one national daily newspaper designated by the Board of Directors. 

In order to be entitled to attend and use their right to speak at the General Meeting, a shareholder must noti-
fy the company of its attendance by the date specified in the notice convening the General Meeting, which 
date may not be earlier than ten (10) days prior to the General Meeting. 

 

  

 

 



 

 

#
1
3

1
5

0
4

2
6
v
5

 

LIITE 4 – NANOFORM FINLAND OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 

 

Tässä liitteessä kuvattu yhtiöjärjestys tulee voimaan FN Listauksen yhteydessä.  

 

1 YHTIÖN TOIMINIMI 

 

Yhtiön toiminimi on Nanoform Finland Oyj ja englanniksi Nanoform Finland Plc. 

 

2 YHTIÖN KOTIPAIKKA 

 

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

 

3 TOIMIALA 

 

Yhtiön toimiala on nanoteknologisten lääkeaineiden kehittäminen, formulointi, valmistus ja myynti; nanotek-
nisten laboratorio- ja tuotantolaitteiden kehittäminen, valmistus ja myynti; nanoteknologiaa hyödyntävien mit-
talaitteiden ja niissä käytettävien tarvikkeiden kehittäminen, valmistus ja myynti; nanoteknologiaa hyödyntä-
vien asiantuntijapalveluiden kehittäminen ja myynti; ja nanoteknologiaan perustuvien immateriaalioikeuksien 
lisensointi ja myynti.   

 

4 TOIMITUSJOHTAJA   

 

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää yhtiön hallitus. 

 

5 HALLITUS 

 

Yhtiöllä on hallitus, joka koostuu vähintään kolmesta (3) ja enintään kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä. 
Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan jäseniensä keskuudesta. Hallituksen jäsenen toimikausi loppuu 
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

6 EDUSTAMINEN 

 

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi 
yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa edustamisoikeuksia valitsemilleen henkilöille. 

 

7 ARVO-OSUUSTILI 

 

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-
osuusjärjestelmään. 

 

8 TILINTARKASTAJA 

 

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.  

 

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

9 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

 

Varsinainen yhtiökokous tulee pitää vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kulu-
essa tilikauden päättymisestä. 

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa tulee 

 

esittää: 
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1. tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomus,                                                                         

2. tilintarkastuskertomus,                                                                   

                                                                                                     

päätettävä: 

                                                                                  

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen,                                          

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta,                                                                        

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,                             

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,                                                         

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,                                                           

                                                                                                     

valittava                                                                                    

8. hallituksen jäsenet,                                                

9. tilintarkastaja,                                               

                                                                                                     

ja käsiteltävä:                                                                           

10. mahdolliset muut varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

10 KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN 

 

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaistaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään 
kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäy-
tyspäivää. 

 

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yh-

dessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.                                                                                                     

 

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava 
kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisin-
taan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. 

11 ILMOITUS OMISTUSOSUUKSIEN MUUTOKSESTA 

 

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiölle suorasta tai välillisestä omistusoikeudestaan yhtiön liikkeeseen 
laskemiin osakkeisiin ja niiden tuottamiin ääniin, kun omistusoikeus saavuttaa, ylittää tai laskee alle 5%, 
10%, 15%, 20%, 25, 30%, 50%, 2/3 ja 90% kaikista yhtiön kaupparekisteriin rekisteröidyistä osakkeiden tuot-
tamista äänimääristä. Osakkeenomistajan tulee myös tehdä ilmoitus omistusosuuden muutoksesta, kun hä-
nestä tulee osapuoli sopimukseen tai muuhun järjestelyyn, jonka toteuttamisen myötä osakkeenomistajan 
omistusosuus saavuttaisi, ylittäisi tai laskisi alle yllämainittujen rajojen. Tätä kohtaa 11 tulee tulkita arvopape-
rimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti. 

 

Laskettaessa osakkeenomistajan omistusosuuksia, omistusosuudet kattavat myös osakkeenomistajan mää-
räysvallassa olevien tahojen ja muiden kolmansien osapuolten omistusosuudet, jos tällaisen kolmannen 
osapuolen omistusosuuksiin liittyvien äänioikeuksien käyttämisestä päättää osakkeenomistaja joko yksin tai 
yhdessä kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella, eli määräysvallassa 
olevat tahot. 

 

Ilmoitus tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun osakkeenomistajan omistusosuus saavut-
taa, ylittää tai laskee yli tai alle edellä mainittujen prosenttiosuuksien tai kun osakkeenomistaja on osapuole-
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na järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa näiden prosenttiosuuksien ylittämiseen, saavuttamiseen tai alit-
tamiseen. 

 

Ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot: 

- Perusteet omistusosuuksien muutosta koskevan ilmoituksen tekemiselle; 

- ajankohta, jolloin omistusosuus saavutti, ylitti tai laski alle jonkin yllämainitun rajan; 

- osakkeenomistajan suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön osakkeista; 

- hinta ja asianomaisten osakkeiden lukumäärä; 

- osakkeenomistajan täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava tunnus;  

- kunkin määräysvallan alaisen tahon täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava tun-
nus; 

- raportti omistusosuuksien jakautumisesta osakkeenomistajan ja kunkin määräysvallan alaisen 
tahon kesken; 

- osakkeenomistajan määräysvaltaan kuuluvat yhtiöt, joiden kautta omistetaan yhtiön osakkeita ja 
niihin liittyvät äänioikeudet; 

- osapuolet, määräaika ja olennaiset tiedot sopimuksesta tai muusta järjestelystä, jossa osak-
keenomistaja on osapuolena ja jonka toteuttamisen seurauksena jokin yllämainituista kynnyk-
sistä saavutettaisiin, ylitettäisiin tai alitettaisiin; ja  

- järjestelyn luonne ja osakkeenomistajan osuus järjestelyssä 

 

Yhtiö julkaisee mallilomakkeita omistusosuuksien muutosta koskevasta ilmoituksesta verkkosivuillaan. Kun 
omistusosuuksien muutosta koskeva ilmoitus on tehty yhtiölle tai yhtiö muuten tulee tietoiseksi siitä, että jo-
kin yllä mainittu kynnys on saavutettu, ylittynyt tai alittunut, yhtiö mahdollisesti soveltuvien ilmoitusvelvolli-
suutta koskevien määräysten mukaisesti julkaisee ilman aiheetonta viivytystä tiedon yhtiön omistusosuuk-
sien muutoksesta ja toimittaa tiedon markkinoille. 

 

Osakkeenomistajan tulee tehdä omistusosuuksien muutosta koskeva ilmoitus suomeksi tai englanniksi har-
kintansa mukaan ja yhtiö julkaisee mahdollisesti soveltuvien ilmoitusvelvollisuutta koskevien määräysten 
mukaisesti tiedon yhtiön omistusosuuksien muutoksesta tämän kohdan 11 mukaisesti englanniksi verkkosi-
vuillaan tai yhtiön julkaisuna Nasdaq First North Premier Growth Market Finland:ssa tai Nasdaq First North 
Premier Growth Market Sweden:ssä. 

 

Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa yhtiölle omistusosuutensa muuttumisesta, kun 
omistusosuus saavuttaa tai ylittää yllämainitut rajat, saa osakkeenomistaja käyttää omistamiensa osakkei-
den tuottamasta äänimäärästä vain sitä määrää, joka osakkeenomistajalla oli ennen omistusosuuden muu-
tosta.  

 

 

12 VELVOLLISUUS OSTAA OSAKKEITA 

 

Tarjous 

 

Henkilö, joka yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa jäljempänä määritellyllä tavalla, jonka osuus kaikkiin 
kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottamista äänioikeuksista, sen jälkeen kun yhtiön osake on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi jollakin markkinapaikalla, mukaan lukien muttei rajoitettu Nasdaq 
First North Premier Growth Market Finland ja Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden, ylittää 
kolmen kymmenesosan (3/10) tai puolen (1/2), on tehtävä ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen las-
kemista osakkeista ja optioista, jotka oikeuttavat haltijansa uusiin osakkeisiin yhtiössä, muille osakkeenomis-
tajille ja optioiden haltijoille.  

 

Laskettaessa äänioikeuksia seuraavat osakkeet tulee ottaa huomioon: 

 

(i) Tarjouksentekijän sekä tarjouksentekijän määräysvallan alla olevien tahojen tai näiden osapuol-
ten määräysvallan alla olevien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen omistamat osakkeet; 

(ii) Tarjouksentekijän tai muun edellä alakohdassa (i) mainitun osapuolen yhdessä kolmansien osa-
puolten kanssa omistamat osakkeet; ja 
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(iii) Tarjouksentekijän kanssa yhtiön määräysvallan hankkimiseksi yksissä tuumin toimivien yksityis-
henkilöiden ja yhteisöjen omistamat osakkeet 

 

Tahoja, jotka toimivat yhtiön osakkeiden säilyttäjinä, ei katsota tarjouksentekijöiksi tämä kohdan 12 tarkoite-
tun mukaisesti ja niiden omistusosuuksia ei oteta huomioon edellä alakohdissa (i)-(iii). 

 

Laskettaessa tässä kohdassa 12 tarkoitettua ääniosuutta ei oteta huomioon lakiin tai yhtiöjärjestykseen taik-
ka muuhun sopimukseen, jonka osapuolena taho on, perustuvaa äänestysrajoitusta. Yhtiön kokonaisääni-
määrässä ei oteta huomioon yhtiölle itselleen tai sen määräysvallassa olevalle yhteisölle kuuluviin osakkei-
siin liittyviä ääniä.  

 

Jos jonkun hallussa oleva äänimäärä ylittää joko yllämainitun kolme kymmenesosaa (3/10) tai puolet (1/2), 
kukaan toinen ei tule velvoitetuksi tekemään ostotarjousta ennen kuin hänen omistuksensa ylittää ensin 
mainitun henkilön omistuksen. Jos jonkun omistusosuus ylittää jommankumman yllämainituista rajoista, eli  
3/10 tai 1/2, ja se johtuu yksinomaan yhtiön tai toisen tahon toimista, kyseinen osapuoli ei ole velvollinen te-
kemään ostotarjousta ennen kuin hän ostaa tai merkitsee osakkeita tai muulla tavoin lisää äänimääräänsä 
yhtiössä. 

 

Ostohinta 

 

Tarjouksentekijän maksaman ostohinnan tulee olla käypä markkinahinta. Ostohinta voi olla käteistä, arvopa-
pereita tai osakkeita tai arvopapereiden, osakkeiden ja käteisen yhdistelmä. Ostohinnan määrityksen tulee 
olla korkein seuraavista: 

 

• Tarjouksentekijän tai muun tämän kohdan 12 ”Tarjous” alakohdissa (i)-(iii) mainitun henkilön tai 
tahon korkeinta maksamaa hintaa yhtiön osakkeista kuuden (6) kuukauden aikana ennen kuin 
velvollisuus tehdä ostotarjousta syntyi; tai 

• jos tällaisia hankintoja ei ole tehty, osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskimääräinen 
hinta julkisessa kaupankäynnissä edeltävien kolmen (3) kuukauden aikana. 

 

Jos hankinta, jolla katsotaan olevan vaikutusta ostohintaan on muussa valuutassa kuin eurossa tai ruotsin 
kruunussa jotka ovat yhtiön osakkeiden kaupankäyntivaluuttoja, tällaisen hankinnassa käytetyn valuutan 
muuntoarvo kaupankäyntivaluuttaan lasketaan Euroopan Keskuspankin kyseisille valuutoille asettamien vi-
rallisten kurssien mukaan seitsemän (7) päivää ennen kuin hallitus tiedotti ostotarjouksesta osakkeenomista-
jille. 

 

Tarjouksentekijä on velvollinen kohtelemaan kaikkia tarjouksensaajia tasapuolisesti ja maksamaan saman 
osakekohtaisen hinnan kaikille tarjouksen saajille, jotka ovat halukkaita myymään osakkeensa tarjouksente-
kijälle ostotarjouksen perusteella, tarjouksensaajien henkilöllisyydestä, tarjouksensaajien omistamien osak-
keiden lukumäärästä tai ajankohdasta, jolloin tarjouksensaaja myy osakkeensa tarjouksentekijälle, riippumat-
ta. 

 

Jos tarjouksentekijä tai muu tämän kohdan 12 ”Tarjous” alakohdissa (i)-(iii) mainittu henkilö tai taho hankkii 
yhtiön osakkeita paremmilla ehdoilla kuin mitä ostotarjouksessa on tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen 
hankinta toteutuu sen päivän, jolloin velvollisuus tehdä ostotarjous syntyi, ja määräpäivän johon mennessä 
ostovaatimukset tulee tehdä, välillä, tarjouksentekijä on velvollinen muuttamaan ostotarjoustaan vastaamaan 
kyseistä hankintaa. Ostotarjouksen muuttamista koskevaa menettelyä on käsitelty jäljempänä. 

 

Jos tarjouksentekijä tai muu tämän kohdan 12 ”Tarjous” alakohdissa (i)-(iii) mainittu henkilö tai taho hankkii 
yhtiön osakkeita paremmilla ehdoilla kuin mitä ostotarjouksessa (tai mahdollisessa muutetussa Ostotarjouk-
sessa) on tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu yhdeksän (9) kuukauden kuluessa määrä-
päivästä, johon mennessä ostovaatimukset tehtiin tarjouksentekijälle, tarjouksentekijä on velvollinen suorit-
tamaan korvauksena tarjouksensaajille, jotka hyväksyivät ostotarjouksen (tai mahdollisen muutetun ostotar-
jouksen), maksetun ostohinnan ja kyseisessä hankinnassa maksetun hinnan välisen erotuksen.  

 

Menettely 
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Tarjouksentekijällä on velvollisuus tehdä ostotarjous kirjallisesti hallitukselle yhtiön osoitteeseen. Ilmoituksen 
velvollisuudesta tehdä ostotarjous tulee sisältää tarjouksentekijän omistamien osakkeiden lukumäärää sekä 
viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana hankittujen osakkeiden lukumäärää ja hintaa koskevat tiedot.  
Ilmoituksen velvollisuudesta tehdä ostotarjous tulee lisäksi sisältää tarjouksentekijän osoite, jolla tarjouksen-
tekijään voi ottaa yhteyttä sekä ilmoitus on tehtävä suomen tai englannin kielellä tarjouksentekijän valinnan 
mukaan. 

 

Hallituksen tulee ilmoittaa osakkeenomistajille velvollisuuden syntymisestä tehdä ostotarjous 45 päivän kulu-
essa ilmoituksesta velvollisuudesta tehdä ostotarjous tai, ilmoituksen velvollisuudesta tehdä ostotarjous 
puuttuessa tai mikäli ilmoitusta velvollisuudesta tehdä ostotarjous ei saada mainitun ajan kuluessa, siitä päi-
västä lukien, jolloin se muutoin sai tiedon sanotusta tarjouksentekovelvollisuudesta.  Hallituksen ilmoituksen 
tulee sisältää kaikki hallituksen tiedossa olevat ostotarjouksen tekoa koskevan velvoitteen syntypäivää ja os-
tohinnan määräytymisperustetta koskevat tiedot sekä määräpäivä, johon mennessä tarjouksen hyväksynnät 
on tehtävä. Tarjouksentekijä on velvollinen antamaan hallitukselle kaikki tiedot, joita hallitus kohtuudella tar-
vitsee voidakseen laatia oman ilmoituksen osakkeenomistajille. Hallituksen ilmoitus tulee tehdä yhtiökokous-
kutsua koskevan kohdan 10 mukaisesti. Tarjouksensaajan, joka haluaa hyväksyä ostotarjouksen, tulee teh-
dä se kirjallisesti 30 päivän kuluessa hallituksen ilmoituksesta. Hyväksymisilmoituksen, joka tulee lähettää 
yhtiölle tai hallituksen nimeämälle taholle, tulee sisältää maininta niiden osakkeiden lukumäärästä, joita hy-
väksyntä koskee. Tarjouksensaajan, joka hyväksyy ostotarjouksen, tulee hyväksymisilmoituksen yhteydessä 
samalla antaa yhtiölle kaikki sen tarvitsemat asiakirjat, jotta asianomaisten osakkeiden siirto tarjouksenteki-
jälle voidaan saattaa voimaan ostohinnan maksamisen yhteydessä. 

 

Tarjouksentekijän tulee viipymättä ilmoittaa hallitukselle, mikäli ostotarjousta on muutettava edellä mainittu-
jen määräysten mukaisesti, ja annettava hallitukselle kaikki sen kohtuullisesti tarvitsemat tiedot. Mikäli osto-
tarjouksesta on jo ilmoitettu tarjouksensaajille, hallituksen on viipymättä ilmoitettava muutetusta ostotarjouk-
sesta tarjouksensaajille edellä mainitulla tavalla sekä mahdollisesta tarjousajan pidennystä koskevista tie-
doista. Hallitus päättää tällaisesta pidennyksestä ja se ei saa ylittää seitsemää (7) päivää alkuperäisestä 
määräpäivästä, johon mennessä tarjouksen hyväksynnät oli tehtävä, kuten yllä olevassa kappaleessa on 
määritelty. 

 

Mikäli tarjouksensaaja ei hyväksy ostotarjousta määräpäivään mennessä yllä olevassa kappaleessa määrite-
tyllä tavalla, tarjouksensaaja menettää oikeutensa hyväksyä ostotarjous (tai mahdollinen muutettu ostotar-
jous). Tarjouksensaajalla on oikeus, milloin tahansa perua hyväksymisensä siihen asti, kunnes lunastus on 
tapahtunut ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

 

Yhtiön tulee ilmoittaa tarjouksentekijälle ostotarjousta koskevien hyväksyntöjen lukumäärä välittömästi osto-
tarjouksen hyväksymistä koskevan yllä määritellyn mukaisen määräpäivän jälkeen. Tarjouksentekijän tulee 
14 päivän kuluessa, saatuaan tällaisen ilmoituksen, ja yhtiön antamien ohjeiden mukaan maksaa ostohinta 
ja saattaa loppuun vastaanotettujen hyväksyntöjen tarkoittamien osakkeiden lunastus.  

 

Mainittuna aikana maksamattomalle jääneelle ostohinnalle tai sen osalle kertyy 20 prosenttia vuotuista vii-
västyskorkoa siitä päivästä lukien, jolloin lunastuksen oli määrä tapahtua. Lisäksi, mikäli tarjouksentekijä ei 
ole noudattanut edelle mainittuja ostotarjouksen tekoa koskevia velvollisuutta koskevia määräyksiä, viiväs-
tyskorko lasketaan siitä päivästä lukien, jolloin ilmoitus velvollisuudesta tehdä ostotarjous olisi tullut tehdä.  

 

Yhtiön tulee laatia kaikki yhtiön osakkeenomistajille tämän kohdan 12 mukaiset julkaistavat ilmoitukset ja tie-
dot suomen ja englannin kielellä. 

 

Kaikki osakkeiden lunastamisvelvollisuuden soveltamista ja tulkintaa koskevat ehdot, joista ei nimenomai-
sesti ole säädetty tässä kohdassa 12, tulee määritellä soveltamalla Euroopan Parlamentin ja Neuvoston di-
rektiiviä 2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista siten, kuin se on imple-
mentoitu ja sovellettu Suomessa Nasdaq Helsinki päämarkkinalla.  

 

Riitojen ratkaisu 

 

Hallituksella on täydet valtuudet päättää tämän kohdan 12 soveltamisesta, koskien myös suoraan tai analo-
gisesti sovellettavien säännösten soveltamista kokonaan tai osittain. Tämä valtuutus sisältää myös kaiken 



 

 

#
1
3

1
5

0
4

2
6
v
5

 

asianomaiselle yrityskauppalautakunnalle kuuluvan harkintavallan, kuten esimerkiksi arvioinnin, onko tässä 
kohdassa 12 tarkoitettu omistusosuus saavutettu, valtuuden päättää ehdoista ja suostumuksista sekä tar-
jouksentekijän tarjottavavasta vastikkeen määrästä tarjouksensaajille.  

 

Kaikki päätökset tai ratkaisut tai harkintavallan tai päätösvallankäyttö, jotka tehdään vilpittömässä mielessä 
tämän kohdan 12 mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovia, ja kaikki toimet, minkä hallituksen puheenjohtaja, halli-
tuksen jäsen toimien vilpittömässä mielessä tekee, mitkä tehdään hallituksen tai hallituksen jäsenen puolesta 
tai antamin valtuuksien tässä kohdassa 12 olevien määräysten mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovat kaikkia 
asiaankuuluvia tahoja, eikä niitä voi riitauttaa pätevyyden osalta tai millään muilla perusteilla. Hallituksella ei 
ole velvollisuutta antaa perusteluita tämän kohdan 12 mukaisesti annetuille tai tehdyille päätöksilleen, ratkai-
suilleen tai ilmoituksilleen. 

 

Jos puolella tai sitä suuremmalla osalla hallituksen jäsenistä olisi eturistiriita tai he eivät muuten kykenisi rat-
kaisemaan tähän kohtaan 12 liittyviä asioita, hallituksen tulee nimittää riippumaton taloudellinen neuvonanta-
ja toimimaan hallituksen roolissa tässä kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin liittyvissä asioissa. Tällaisella 
neuvonantajalla tulee olla asianmukainen kokemus ja tausta ostotarjousta koskevissa asioissa. Tällaisella 
neuvonantajalla on tässä tapauksessa valtuudet, jotka ovat tässä kohdassa kuvattuihin hallituksen valtuuk-
siin nähden yhtäläiset, ellei hallitus neuvonantajia nimittäessään tai muutoin toisin päätä.  

 

Äänimäärän rajoitus 

 

Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuuttaan tehdä ostotarjous yllä määritellyllä tavalla, saa osakkeen-
omistaja käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä enimmillään sitä määrää, joka ei saa-
vuta tai ylitä määritellyn ostotarjousvelvollisuuden laukaisevaa alarajaa eli kolmea kymmenesosaa. 
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APPENDIX 4 – ARTICLES OF ASSOCIATION OF NANOFORM FINLAND PLC 
(UNOFFICIAL ENGLISH TRANSLATION) 

The Articles of Association described in this annex are in effect as of the FN Listing. 

 

1 THE NAME OF THE COMPANY 

The name of the company is Nanoform Finland Oyj and in English, Nanoform Finland Plc. 

2 DOMICILE OF THE COMPANY 

The domicile of the company is Helsinki. 

3 FIELD OF BUSINESS 

The company’s field of business is the development, formulation, manufacturing and sale of nanotechnologi-
cal medicine particles; development, production and sale of nanotechnological laboratory and production 
equipment; development, production and sale of measuring devices utilising nanotechnology and appliances 
used in such devices; development and sale of professional services utilising nanotechnology; and licencing 
and sale of intellectual property rights on nanotechnology. 

4 CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

The company has a Chief Executive Officer who is appointed by the Board of Directors. 

5 BOARD OF DIRECTORS 

The company has a Board of Directors, consisting of at least three (3) and not more than six (6) ordinary 
members. The Board of Directors elects a Chairperson among its members for its term. The term of the 
members of the Board of Directors shall expire at the closing of the Annual General Meeting following the 
election.  

6 REPRESENTATION OF THE COMPANY 

The Chairperson of the Board of Directors and the Chief Executive Officer may represent the company each 
alone, and the members of the Board of Directors jointly two together. In addition, the Board of Directors may 
grant the right to represent the company to persons it designates. 

7 BOOK-ENTRY SYSTEM 

The shares of the company belong to the book-entry securities system after the expiry of the registration pe-
riod decided by the Board of Directors.  

8 AUDITOR 

The company shall have an auditor that is an auditing firm approved by the Finnish Patent and Registration 
Office.  

The term of office of the auditor shall expire at the closing of the Annual General Meeting following the elec-
tion.  

9 ANNUAL GENERAL MEETING 

The Annual General Meeting shall be held annually on a date decided by the Board of Directors within six (6) 
months from the end of the financial year.  

At the Annual General Meeting the following shall be 

presented:  

1. the financial statements, which include the consolidated financial statements, and the annual report; 



 

 

#
1
3

1
5

0
4

2
6
v
5

 

2. the auditor’s report; and 

decided: 

3. the adoption of the financial statements, which in the parent company also includes the adoption of the 
consolidated financial statements; 

4. the use of the profit shown on the balance sheet; 

5. the discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer; 

6. the remuneration of the members of the Board of Directors and the auditor; 

7. the number of the members of the Board of Directors 

elected: 

8. the members of the Board of Directors; 

9. the auditor; 

and discussed: 

10. other matters possibly included in the notice of the Annual General Meeting.  

10 NOTICE TO GENERAL MEETING 

The notice convening the General Meeting shall be delivered to the shareholders no earlier than three (3) 
months and no later than three (3) weeks prior to the General Meeting, however, no later than nine (9) days 
before the record date of the General Meeting.  

The notice shall be delivered to the shareholders by means of a notice published on the company’s website 
or in at least one national daily newspaper designated by the Board of Directors. 

In order to be entitled to attend and use their right to speak at the General Meeting, a shareholder must noti-
fy the company of its attendance by the date specified in the notice convening the General Meeting, which 
date may not be earlier than ten (10) days prior to the General Meeting. 

 

11 NOTIFICATION ON THE CHANGE OF HOLDINGS 

 

A shareholder shall notify the company of any holdings that he/she may have in the voting rights attaching to 
issued shares in the company, whether directly or indirectly, when such holdings reach, exceed or decrease 
below 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 2/3 and 90% of the total voting rights in the shares in the com-
pany registered at the Finnish Trade Register. A shareholder shall also make a notification on the change of 
holdings when he/she becomes a party to an agreement or other arrangement that upon implementation 
would result in the holdings of the shareholder reaching, exceeding or decreasing below any of above-
mentioned thresholds. This Article 11 shall be interpreted in accordance with Chapter 9 Section 5 of the 
Finnish Securities Market Act.  

 

In the calculation of the holdings of the shareholder such holdings shall also comprise holdings of the entities 
under control of the shareholder and any third parties if the exercise of voting rights attached to such hold-
ings of any third parties may be decided by the shareholder either alone or together with such third party on 
the basis of an agreement or another arrangement, i.e. controlled entities.  

 

 

The notification on the change of holdings shall be made without undue delay after the shareholding of a 
shareholder reaches, exceeds or decreases below any of the above-mentioned thresholds or when the 
shareholder enters into an agreement which upon implementation results in reaching, exceeding or decreas-
ing below any of the above-mentioned thresholds.  

 

The notification on the change of holdings shall contain the following information:  

- grounds for making the notification on the change of holdings; 
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- point of time when the holdings have reached, exceeded or decreased below any of the 
thresholds above; 

- exact portion of the shares in the company held either directly or indirectly by the shareholder; 

- the price and number of the shares concerned; 

- complete name of the shareholder and trade register number or equivalent identification num-
ber; 

- complete name and trade register number or equivalent identification number of each of the 
controlled entities; 

- report on the division of the holdings between the shareholder and each of the controlled enti-
ties; 

- chain of companies under the shareholder’s control through which shares in the company and 
voting rights attached to such shares are held; 

- parties, term and material information on the contents of the agreement or another arrange-
ment to which the shareholder is a party and which upon implementation will result in reaching, exceeding or 
decreasing below any of above-mentioned thresholds; and 

- the nature of the transaction and the shareholder’s interest in the transaction.  

 

The company shall post template forms of notification on the change of holdings to its website. When a noti-
fication on the change of holdings is made to the company or the company otherwise becomes aware of the 
reaching, exceeding or decreasing below any of above-mentioned thresholds the company shall publish the 
information on the change of holdings in the company and deliver such information to the markets pursuant 
to the applicable disclosure rules without undue delay.  

 

The shareholder shall make the notification on the change of holdings in Finnish or English at his/her sole 
discretion and the company shall publish all information pertaining to the change of holdings in the company 
as set forth in this Article 11 in English on its website or as a company release on Nasdaq First North Prem-
ier Growth Market Finland or Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden. 

 

In the event that the shareholder fails to comply with his/her obligation to notify the company of any changes 
in his/her holdings where these holdings reach or exceed any of the thresholds above, the shareholder is en-
titled to exercise only the voting rights conferred by the shares that were held by the shareholder before the 
change in his/her holdings of shares occurred. 

 

 

12 OBLIGATION TO PURCHASE SHARES 

  

Offer 

 

A person whose holdings, either alone or together with other persons in a way defined hereinafter, in the vot-
ing rights attached to all the shares in the company registered at the Finnish Trade Register  exceed, after 
the shares in the company have been admitted to public trading on a stock market, including but not limited 
to Nasdaq First North Premier Growth Market Finland and Nasdaq First North Premier Growth Market Swe-
den, three tenths (3/10) or one half (1/2) shall be obliged to make an offer to purchase all the other shares 
issued by the company, and options which entitle the holder to new shares in the Company, from the other 
shareholders and holders of such options .  

 

In the calculation of the voting rights, the following shares shall be taken into account:  

 

(i) shares held by the offeror, as well as entities under the control of the offeror and shares held 
by pension foundations and pension funds under the control of the said parties;  

(ii) shares held by the offeror or other party listed in subsection (i) above together with any third 
parties;  

(iii) shares held by any other private persons and entities who are acting in concert with the offe-
ror in order to acquire control in the company.  
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Any person acting as a custodian of the company’s shares shall not be deemed to be an offeror for the pur-
poses of this Article 12 and their holdings shall be deemed to be excluded for the purposes of subsections (i) 
to (iii) above.  

 

In calculating the voting rights of a person for the purposes of this Article 12, any restrictions on the exercise 
of the voting rights in provisions of applicable law, the Articles of Association or an agreement to which the 
person is a party shall not be taken into account. Shares held by the company or any entity under the control 
of the company shall not be taken into account in the determining of the aggregate voting rights attached to 
all the shares in the company.  

 

In the event that there is one person whose holdings of voting rights exceed either of the limits of three 
tenths (3/10) or one half (1/2) referred to above, no other person shall become obliged to make an offer until 
his/her holdings exceed the holdings of the first person. In the event that the holdings of one person have 
exceeded either one of the limits stated above, i.e., (3/10) or (1/2), and this is solely as a result of activities of 
the company or another person, the person shall not be obliged to make an offer until he/she purchases or 
subscribes for or in any other manner increases his/her holdings in the voting rights of the company.  

 

Purchase price 

 

The purchase price payable by the offeror shall be a fair market price. The purchase price can be cash, se-
curities or shares, or combination of securities, shares and cash. The starting point for the determination of 
the purchase price shall be the highest of the following:  

 

• highest price paid by the offeror or any person or entity referred to in the subsections (i) to (iii) of sec-
tion “Offer” above in this Article 12 for shares in the Company during the six (6) months prior to the 
emergence of the obligation to make an offer; or  

• in the event no such acquisitions have been made, the weighted average trading price of the shares 
in subject to public trading during the preceding three (3) month period.  

 

If an acquisition deemed to have influenced the purchase price is denominated in a currency other than the 
euro or Swedish Krona, in which the shares of the company are traded, the conversion value of such curren-
cy used in an acquisition to the trading currency shall be calculated through the official rates of the European 
Central Bank for the currencies in question seven (7) days prior to the date on which the Board of Directors 
notified the shareholders of the offer.  

 

The offeror shall be obliged to treat all offerees equally and pay the same price per share to all offerees will-
ing to sell their shares to the offeror on the basis of the offer irrespective of the identity of the offeree, number 
of the shares held by the offeree or the point of time when the offeree sells his/her shares to the offeror.  

 

In the event the offeror or any person or entity referred to in the subsections (i) to (iii) of section “Offer” above 
in this Article 12  acquires shares in the company under better terms and conditions than what has been of-
fered to the offerees in the offer and such acquisition takes place between the date on which the obligation to 
make an offer has arisen and the due date by which claims for purchase shall be made, the offeror shall be 
obliged to amend the offer to correspond to the said acquisition. The procedure for the amendment of the of-
fer is set forth below.  

 

In the event the offeror or any person or entity referred to in the subsections (i) to (iii) of section “Offer” above 
in this Article 12 acquires shares in the company under better terms and conditions than what has been of-
fered to the offerees in the offer (or in the amended offer, if any) and such acquisition takes place within nine 
(9) months after the due date by which claims for purchase were made to the offeror, the offeror shall be 
obliged to compensate the offerees who have accepted the offer (or the amended offer, if any) for the differ-
ence between the purchase price paid in the offer (or the amended Offer, if any) and the price paid in the 
said acquisition.  

 

 

Procedure 
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The offeror shall have an obligation to make an offer in writing at the company’s address to the Board of Di-
rectors. The communication on the obligation to make an offer shall contain the number of shares owned by 
the offeror and information on the number and price of the shares acquired during the last twelve (12) 
months. The communication on the obligation to make an offer shall also contain the address at which the 
offeror may be contacted and it shall be made in the Finnish or English language at the sole discretion of the 
offeror.  

 

The Board of Directors shall notify the company’s shareholders of the arising of the obligation to make an of-
fer within 45 days of the receipt of the communication on the obligation to make an offer or, in the absence of 
such communication on the obligation to make an offer, or where such communication on the obligation to 
make an offer fails to arrive within the specified period, of the date on which it otherwise became aware of 
such obligation to make an offer. The notice of the Board of Directors shall contain all of the information of 
the date on which the obligation to make an offer has arisen, the basis for determination of the purchase 
price as far as known to the Board of Directors and the due date for accepting the offer. The offeror shall be 
obliged to provide the Board of Directors with all information reasonably needed by the Board of Directors for 
the Board of Directors to make its own notification to the shareholders. The notification of the Board of Direc-
tors shall be made in compliance with the provisions of Article 10 concerning the notice of a General Meeting 
of Shareholders. An offeree who wishes to accept the offer shall do so in writing within 30 days of the notifi-
cation of the Board of Directors. The notification of acceptance, which shall be sent to the company or to a 
party appointed by the Board of Directors, shall indicate the number of shares to which the acceptance re-
lates. An offeree who accepts the offer shall, at the same time as making its notification of acceptance, pro-
vide the company with all necessary documentation to carry out the transfer of the relevant shares to the Of-
feror upon the payment of the purchase price.  

 

The offeror shall immediately inform the Board of Directors if the offer needs to be amended in accordance 
with the above provisions and provide the Board of Directors with all information reasonably requested by it. 
In the event the offer has already been notified to the offerees, the Board of Directors shall promptly notify 
the offerees on the amended offer in the manner set forth in the paragraph immediately above together with 
information on the possible extension on the original due date for accepting the offer as set forth in the para-
graph immediately above. Such extension shall be determined by the Board of Directors and it shall not ex-
ceed seven (7) days from the original due date for accepting the offer as set forth in the paragraph immedi-
ately above. 

 

If the offer is not accepted by an offeree by the due date for accepting the offer as set forth in the paragraph 
above, the offeree loses his/her right to accept the offer (or the amended offer, if any).  An offeree shall have 
the right to revoke his/her acceptance at any time until the redemption has taken place in accordance with 
the terms of the offer.  

 

Immediately after the due date for accepting the offer as set forth in the paragraph above, the company shall 
notify the offeror of the total number of acceptances of the offer. The offeror shall, within 14 days of receipt of 
such a notice and in accordance with the company’s instructions pay the purchase price and complete the 
redemption of the shares in respect of which acceptances have been received. 

 

The purchase price or any part thereof which is not paid within the specified period shall accrue default inter-
est of 20 per cent per annum as of the date on which the redemption should have been made. Additionally, if 
the offeror has failed to observe the above provisions concerning an obligation to make an offer, default in-
terest shall be calculated from the date on which the communication on the obligation to make an offer 
should have been made.  

 

The company shall make all releases relating to notices and information published to the shareholders of the 
company set forth in this Article 12 in Finnish and English.  

 

Any provisions relating to the application and interpretation of the obligation to redeem shares and not explic-
itly stipulated in this Article 12 shall be determined by applying the directive 2004/25/EC of the European 
Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids as implemented and applied in Finland on 
companies listed on Nasdaq Helsinki main market.  
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Dispute resolution 

 

The Board of Directors has a full authorisation to determine the application of this Article 12, including also 
the application of directly or analogically applicable regulation in its entirety or partially. The authorisation 
given to the Board of Directors shall include all discretion vested in a relevant takeover panel, including but 
not limited to, assessing whether the shareholding threshold in accordance with this Article 12 has been 
reached, the authorisation to decide on the terms and conditions of the offer and the amount of consideration 
to be offered by the offeror to the offerees.  

 

Any resolution or decision of or the use of discretionary power or decision-making power which are made 
bona fide in accordance with this Article 12, are final and binding, and actions, which are made bona fide by 
the Chairman of the Board or any Directors or by a member of the Board of Directors  or which are made on 
behalf of or in accordance with a Power of Attorney given by the Board of Directors or a member of the 
Board of Directors in accordance with the provisions of this Article 12, are final and binding on all relevant 
parties concerned and cannot be challenged with respect to validity or otherwise on any grounds. The Board 
of Directors does not have an obligation to give grounds for the resolutions, decisions or notifications given in 
accordance with this Article 12.  

 

If one half or more of the members of the Board of Directors would have a conflict of interest or would other-
wise be unable to resolve on matters relating to this Article 12, the Board of Directors shall appoint an inde-
pendent financial adviser to undertake the role of the Board of Directors for the purposes of this Article. Any 
such adviser must have the relevant experience and relevant background for takeover matters. Any such 
adviser shall have similar authorisations as granted to the Board of Directors in this Article unless the Board 
of Directors decides otherwise in connection with the appointing the of an adviser or otherwise. 

 

 

Restriction on number of votes 

In the event that the shareholder fails to comply with his/her obligation make an offer in the manner defined 
above, the shareholder is entitled to exercise only that number of votes conferred by the shares held by the 
said shareholder that at the most does not amount to or exceed the lowest threshold that would trigger the 
obligation to make an offer, i.e. three tenths, as determined above.  
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ANNUAL GENERAL MEETING OF NANOFORM FINLAND LTD,  

ON 7 APRIL 2020 

Notice of attendance for shareholders with shares registered in Euroclear Sweden AB who intend to 
participate and vote at the Annual General Meeting (“AGM”) of Nanoform Finland Ltd 

 

This notice of attendance at the AGM made by posting this complete and signed form to Nanoform Finland 
Ltd (the “Company”) is also considered as a temporary registration in the Company’s shareholders’ register 
maintained by Euroclear Finland Ltd. 

If your shares are nominee registered, you must request that your shares are re-registered in your own name 
in the register maintained by Euroclear Sweden AB, and procure that the nominee sends the above-
mentioned request for temporary registration to the Company on your behalf. Such re-registration must be 
made as of 26 March 2020 and the nominee should therefore be notified well in advance before the said 
date. 

I/we intend to attend and vote at the AGM and for that purpose request registration of my/our title to the 
Company shares in the temporary shareholders’ register of the Company maintained by Euroclear Finland 
Ltd. I/we authorise the Company to forward the registration and notice of attendance to Euroclear Sweden 
AB and Euroclear Finland Ltd. 

Personal identity number / corporate identity number: _______________________________________ 

Shareholder name:   _______________________________________ 

Full address:    _______________________________________ 

Telephone number (daytime):  _______________________________________ 

Number of shares:   _______________________________________ 

If represented by proxy (name of the representative): _______________________________________ 

If taking an advisor to the AGM, name of the advisor: _______________________________________ 

Place and date:   _______________________________________ 

 

Signature:    _______________________________________ 

 

The completed form is sent by post to: Nanoform Finland Ltd, Annual General Meeting, Viikinkaari 4, 00790 
Helsinki, Finland, or by email to tom.blomqvist@nanoform.com. 

The completed form must be received by the Company no later than 26 March 2020 at 10.00 a.m. 
(CET). 

Shareholder wishing to attend and vote at the AGM with the help of a proxy shall submit their power of attor-
ney to the Company at the address tom.blomqvist@nanoform.com and present the original at the meeting. 
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VALTAKIRJA / POWER OF ATTORNEY 
 

Nanoform Finland Oy:n varsinaista yhtiökokousta varten / For the Annual General Meeting of 
Nanoform Finland Ltd 

 
Tällä valtakirjalla (“Valtakirja”) allekirjoittanut Nanoform Finland Oy:n (y-tunnus: 2730572-8) 
osakkeenomistaja, antaa seuraavan valtuutuksen. 

 

By this power of attorney (”Power of Attorney”) the undersigned shareholder of Nanoform Finland Ltd 
(business ID: 2730572-8) hereby grants the following authorisation. 

 

Valtuutettu / Authorised representative: __________________________________  

 

Syntymäaika / Born:  __________________________________ 

 
Allekirjoittamalla tämän Valtakirjan allekirjoittanut osakkeenomistaja valtuuttaa yksin puolestaan ja 
osakkeenomistajaa sitovasti edustamaan ja käyttämään äänioikeuksia sekä muita osakkeenomistajan 
oikeuksia parhaalla katsomallaan tavalla 7.4.2020 pidettävässä Nanoform Finland Oy:n varsinaisessa 
yhtiökokouksessa. Tähän valtakirjaan sovelletaan Suomen lakia. 
 
By signing this Power of Attorney the undersigned shareholder hereby authorises the authorised 
representative individually for and on its behalf with a binding effect upon the shareholder to represent and 
use the voting rights as well as other shareholder’s rights as deemed appropriate, at the Annual General 
Meeting of Nanoform Finland Ltd held on 7 April 2020. This power of attorney is governed by Finnish law. 
  
Paikka ja aika / Place and time: 
 
____________________, ____.____ 2020 
 
 
Osakkeenomistaja / Shareholder: 
 
 
__________________________________  

 

 

 

Signature: __________________________________ 

 

Name:________________________ 

 

Title:_________________________ 


