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Näitä ehtoja sovelletaan Evli Alexander Incentives Oy:n (”EAI”) hallinnoimiin erilaisiin kannustinohjelmiin ja hallituspalkkioihin, joita varten
asiakkaalle (”Kannustinasiakas”) avataan tarvittaessa arvo-osuustili ja/tai muu tarpeellinen säilytys Evli Oyj:ssä (”Evli”). Mikäli Kannustinasiakas säilyttää kannustinohjelmaan liittyviä arvopapereita toisella palveluntarjoajalla, avataan hänelle ainoastaan käteiskaupankäyntiasiakkuus. Arvo-osuustili ja/tai muu tarpeellinen säilytys sekä siihen kuuluvat rahavarat tai Evlissä avattava käteiskaupankäyntiasiakkuus muodostavat Asiakastilin. Näiden ehtojen lisäksi Asiakastiliin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Evlin sijoituspalvelujen ehtoja, soveltuvia
tuote- ja palvelukohtaisia ehtoja ja hinnastoa soveltuvin osin. Ehdot ja hinnasto ovat saatavilla osoitteessa www.evli.com. Mikäli näiden
Kannustinasiakkaiden ehtojen ja edellä mainittujen sijoituspalvelujen ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan Kannustinasiakkaiden ehtoja
ja kannustinasiakkaiden hinnastoa.

1. ASIAKASTILIN AVAAMISTA KOSKEVA VALTUUTUS JA ASIAKASTILIN KESKEISET EHDOT

2. ASIAKASTILIN KÄYTTÖÄ KOSKEVA
VALTUUTUS

Kannustinasiakas valtuuttaa yhtiön (”Yhtiö”), jonka kannustinohjelmaan Kannustinasiakas kuuluu tai jonka hallituksen jäsenenä Kannustinasiakas on oikeutettu hallituspalkkioon (jokainen kannustinohjelma ja/tai hallituspalkkio jäljempänä ”Kannustin”) tai EAI:n
avaamaan Asiakastilin. Asiakastili avataan Yhtiön ja Kannustinasiakkaan Incentive –järjestelmässä antamien tietojen mukaisesti.

Kannustinasiakas valtuuttaa Evlin käyttämään Asiakastiliä kaikkiin transaktioihin, jotka liittyvät Kannustimen hallinnointiin sekä
hyvittämään Asiakastiliä ja veloittamaan Asiakastililtä kaikki Kannustimen hallinnointiin liittyvät kauppahinnat, merkinnät, maksut
ja palkkiot, joista Yhtiö ei Kannustimen ehtojen mukaisesti vastaa,
Evlin kulloinkin voimassa olevan hinnastojen mukaisesti.

Evlillä on oikeus lopettaa Asiakastili välittömästi ilman irtisanomisaikaa, kun se ei ole EAI:n tai Evlin harkinnan mukaan tarpeellinen kyseisen Kannustimen hallinnoinnin kannalta. Asiakastilin lopettaminen edellä kuvatulla tavalla voi tulla kyseeseen mm. silloin
kun kyseinen Kannnustin päättyy tai Kannustinasiakkaan työ- tai
toimisuhde tai hallitusjäsenyys kyseiseen Yhtiöön päättyy. Asiakastilin lopettamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta Kannustinasiakkaalle.

Kannustinasiakas valtuuttaa Evlin rekisteröimään ja/tai siirtämään
Arvopaperit Asiakastilille. Kannustinasiakas on tietoinen, että Kannustimeen voi liittyä sen kohteena olevia Arvopapereita koskevia
rajoituksia, jotka ilmenevät kyseistä Kannustinta koskevista ehdoista tai muusta ohjeistuksesta. Kannustinasiakas antaa suostumuksensa siihen, että Yhtiö voi hakea luovutusrajoitusta tai minkä tahansa muun oikeuden rekisteröintiä Arvopapereille kyseisen
Kannustimen ehtojen mukaisesti. Luovutusrajoituksen oikeudenhaltija on Yhtiö tai muu Kannustimessa kulloinkin määrätty taho.

Mikäli Kannustinasiakkaan työ- tai toimisuhde tai hallitusjäsenyys
Yhtiöön päättyy, Kannustinasiakas sitoutuu realisoimaan ja/tai siirtämään kaikki varat Asiakastililtä ja Asiakastili lopetetaan välittömästi. Mikäli Kannustinasiakkaan työ- tai toimisuhde tai hallitusjäsenyys Yhtiöön on päättynyt ja Kannustinasiakasta on kehotettu
realisointiin ja/tai varojen siirtoon Evlistä, eikä hän ole kolmen (3)
kuukauden kuluessa työ- tai toimisuhteen tai hallitusjäsenyyden
päättymisestä realisoinut ja/tai siirtänyt varoja Asiakastililtä, Evlillä
on oikeus myydä kaikki Asiakastilillä olevat osakkeet, optio-oikeudet, muut arvopaperit ja rahoitusvälineet (”Arvopaperi”), sekä siirtää varat ja Asiakkaan muut mahdolliset rahavarat Kannustinasiakkaan Evlissä oleviin tietoihin ilmoitetulle tilille.
Asiakastili on tarkoitettu vain kyseisen Yhtiön Kannustimen hallinnointia varten, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun kuin näiden
ehtojen mukaiseen tarkoitukseen.
Kannustinasiakas on velvollinen ilmoittamaan EAI:lle tai Evlille ilman aiheetonta viivytystä yhteystiedoissa, asuinvaltiossa, verotuksellisessa asemassa, tai muissa asiakastiedoissa tapahtuneissa
muutoksista, joilla voi olla vaikutusta Kannustimen hallinnoimiseen. Tämän lisäksi Kannustinasiakkaan Yhtiö on tarvittaessa oikeutettu ilmoittamaan EAI:lle Kannustinasiakkaan päivitettyjä tietoja, kuten tiedon uudesta pankkitilistä, jolle mahdollinen varojen
siirto Evlistä tehdään.

3. TOIMEKSIANTOJA KOSKEVA VALTUUTUS
Mikäli Kannustimen ehtojen mukaisesti Kannustinasiakkaalle tulee hankkia Arvopapereita, Kannustinasiakas valtuuttaa Yhtiön tai
EAI:n hankkimaan Arvopapereita Yhtiön tai EAI:n ilmoittamalla rahamäärällä.
Yhtiöllä tai EAI:llä on oikeus määrittää Kannustimeen liittyvän toimeksiannon voimassaoloaika, hintaa koskevat ehdot ja muut tarvittavat ehdot. Yhtiö tai EAI voi antaa useampia yksittäisiä toimeksiantoja. Evli voi toimia vastapuolena Arvopapereita koskeviin
transaktioihin liittyen ja toimeksiannot voidaan toteuttaa myös
säänneltyjen markkinoiden tai monenkeskisten kaupankäyntipaikkojen ulkopuolella.
Kannustinasiakas valtuuttaa Yhtiön tai EAI:n tekemään päätöksen
koskien Asiakastilillä olevaan Arvopaperiin kohdistuvaa yhtiötapahtumaa.

4. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Kannustinasiakas valtuuttaa Evlin luovuttamaan EAI:lle, Yhtiölle tai
Yhtiön määräämälle Asiakastiliin liittyviä tietoja, esimerkiksi transaktioita, positioita ja rahasaldoja koskevia tietoja tai Kannustinasiakasta koskevia henkilötietoja. Kannustinasiakas on tietoinen siitä, että Asiakastilin liittyviä tietoja luovutetaan kannustinohjelman
hallinnoimiseksi EAI:n ja Evlin välillä.
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