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KANNUSTINASIAKKAIDEN EHDOT
Näitä ehtoja sovelletaan Evli Awards Management Oy:n (”EAM”) hallinnoimiin erilaisiin
kannustinohjelmiin, joita varten asiakkaalle (”Kannustinasiakas”) avataan tarvittaessa arvo-osuustili
ja/tai muu tarpeellinen säilytys sekä siihen liittyvä rahatili Evli Pankki Oyj:ssä (”Evli”). Mikäli
Kannustinasiakas säilyttää kannustinohjelmaan liittyviä arvopapereita toisessa tilinhoitajassa, avataan
hänelle ainoastaan käteiskaupankäyntiasiakkuus. Arvo-osuustili ja/tai muu tarpeellinen säilytys sekä
rahatili tai Evlissä avattava käteiskaupankäyntiasiakkuus muodostavat Asiakastilin. Näiden ehtojen
lisäksi Asiakastiliin sovelletaan kulloinkin voimassaolevia Evlin asiakassuhteen ehtoja soveltuvin osin.
Ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.evli.com/asiakasinformaatio. Mikäli Kannustinasiakkaiden
Ehtojen ja edellä mainittujen asiakassuhteen ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan
Kannustinasiakkaiden Ehtoja.

1. Asiakastilin avaamista koskeva valtuutus ja Asiakastilin keskeiset ehdot
Kannustinasiakas valtuuttaa työnantajayhtiön tai EAM:n avaamaan työnantajayhtiön
kannustinohjelmaan liittymiseksi tarvittavan Asiakastilin.
Asiakastili avataan työnantajayhtiön ja Kannustinasiakkaan Incentive –järjestelmässä antamien tietojen
mukaisesti.
Kannustinasiakkaalle avattavalle rahatilille ei makseta korkoa. Evlillä on oikeus lopettaa Asiakastili
välittömästi ilman irtisanomisaikaa, kun se ei ole EAM:n tai Evlin harkinnan mukaan tarpeellinen
kyseisen kannustinohjelman hallinnoinnin kannalta. Asiakastilin lopettaminen edellä kuvatulla tavalla voi
tulla kyseeseen mm. silloin kun kyseinen kannustinohjelma päättyy tai työntekijän työsuhde kyseiseen
työnantajayhtiöön päättyy. Asiakastilin lopettamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta
Kannustinasiakkaalle.
Mikäli Kannustinasiakkaan työsuhde työnantajayhtiöön päättyy, Kannustinasiakas sitoutuu realisoimaan
ja/tai siirtämään kaikki varat Asiakastililtä ja Asiakastili lopetetaan välittömästi. Mikäli Kannustinasiakas
ei kehotuksesta huolimatta ole kolmen kuukauden kuluessa työsuhteensa päättymisestä realisoinut
ja/tai siirtänyt varoja Asiakastililtä, Evlillä on oikeus myydä kaikki Asiakastilillä olevat arvopaperit, sekä
siirtää varat Kannustinasiakkaan Evlille ilmoittamalle pankkitilille.
Asiakastili on tarkoitettu vain kyseisen työnantajayhtiön kannustinohjelman hallinnointia varten, eikä sitä
saa käyttää mihinkään muuhun kuin näiden ehtojen mukaiseen tarkoitukseen.
Kannustinasiakas on velvollinen ilmoittamaan EAM:lle tai Evlille ilman aiheetonta viivytystä
yhteystiedoissa, asuinvaltiossa, verotuksellisessa asemassa, tai muissa asiakastiedoissa tapahtuneissa
muutoksista, joilla voi olla vaikutusta tuotteiden ja palveluiden käyttöön. Tämän lisäksi
Kannustinasiakkaan työnantajayhtiö on tarvittaessa oikeutettu ilmoittamaan EAM:lle
Kannustinasiakkaan päivitettyjä tietoja, kuten tiedon uudesta pankkitilistä, jolle mahdollinen varojen
siirto Evlistä tehdään.
2. Asiakastilin käyttöä koskeva valtuutus
Kannustinasiakas valtuuttaa Evlin käyttämään Asiakastiliä kaikkiin transaktioihin, jotka liittyvät
kyseiseen kannustinohjelmaan sekä hyvittämään Asiakastiliä ja veloittamaan Asiakastililtä kaikki
kauppahinnat, merkinnät, maksut ja palkkiot, joista työnantajayhtiö ei vastaa, Evlin kulloinkin voimassa
olevan hinnaston mukaisesti.
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Kannustinasiakas valtuuttaa Evlin rekisteröimään/siirtämään työnantajayhtiön osakkeita tai optioita
(”Arvopaperi”) Asiakastilille. Kannustinasiakas on tietoinen, että kyseiseen kannustinohjelmaan voi liittyä
Arvopapereita koskevia rajoituksia, jotka ilmenevät kyseistä kannustinohjelmaa koskevista ehdoista.
Kannustinasiakas antaa suostumuksensa siihen, että työnantajayhtiö voi hakea luovutusrajoitusta tai
mitä tahansa muuta rekisteröintiä Arvopapereille kyseisen kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
Luovutusrajoituksen oikeudenhaltija on työnantajayhtiö tai muu kannustinohjelmassa kulloinkin määrätty
taho.
3. Toimeksiantoja koskeva valtuutus
Kannustinasiakas valtuuttaa työnantajayhtiön tai EAM:n hankkimaan työnantajayhtiön Arvopapereita
työnantajayhtiön tai EAM:n ilmoittamalla rahamäärällä kyseisen kannustinohjelman sääntöjen
mukaisesti.
Työnantajayhtiöllä tai EAM:llä on oikeus määrittää kyseiseen kannustinohjelmaan liittyvän
yhteistoimeksiannon voimassaoloaika, hintarajat ja muut ehdot. Työnantajayhtiö tai EAM voi antaa
useampia yksittäisiä toimeksiantoja. Evli voi toimia vastapuolena Arvopapereita koskeviin transaktioihin
liittyen ja toimeksiannot voidaan toteuttaa myös säänneltyjen markkinoiden tai monenkeskisten
kaupankäyntipaikkojen ulkopuolella, eli ns. OTC-transaktiona.
Kannustinasiakas valtuuttaa työnantajayhtiön tai EAM:n tekemään päätöksen koskien Asiakastilillä
olevaan Arvopaperiin liittyvää yhtiötapahtumaa.
4. Tietojen luovuttaminen
Kannustinasiakas valtuuttaa Evlin luovuttamaan EAM:lle, työnantajayhtiölle tai työnantajayhtiön
määräämälle Asiakastiliin liittyviä tietoja, esimerkiksi transaktioita, positioita ja rahasaldoja koskevia
tietoja.
Kannustinasiakas on tietoinen siitä, että Asiakastilin liittyviä tietoja luovutetaan kannustinohjelman
hallinnoimiseksi EAM:n ja Evlin välillä.
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