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ROVIO ENTERTAINMENT OY 
EHDOT - OPTIO-OIKEUDET 2015    
 
Rovio Entertainment Oy:n hallitus (Hallitus) on kokouksessaan 30.6.2015 päättänyt Rovio 
Entertainment Oy:n (Yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 19.5.2015 antaman valtuutuksen nojalla 
optio-oikeuksien antamisesta Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä Konserni) avainhenkilöille alla 
olevin ehdoin. 
 
Hallitus on kokouksessaan 13.2.2019 muuttanut näiden  optio-oikeuksien ehtojen kohtaa I. 5. Optio-
oikeuksien luovuttaminen ja menettäminen. Muutokset ovat voimassa 13.2.2019 eteenpäin. 
 
  
I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT  
 
1. Optio-oikeuksien määrä  
 
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5 250 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 
yhteensä enintään 5 250 000 Yhtiön uutta osaketta.  
 
2. Optio-oikeudet  
 
Optio-oikeuksista 4 000 000 merkitään tunnuksella 2015A, 625 000 merkitään tunnuksella 2015B ja 
625 000 merkitään tunnuksella 2015C. Hallitus voi päättää optiolajien jakamisesta alalajeihin 
2015AII, 2015BII ja 2015CII, jotka eroavat optiolajista ainoastaan kohdan II.7 mukaisen varojenjaon 
oikaisun suhteen. Hallituksella on oikeus muuntaa optio-oikeuksia ja niiden alalajeja lajista toiseen.  
 
3. Oikeus optio-oikeuksiin  
 
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta Konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on 
Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Konsernin 
avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.  
 
4. Optio-oikeuksien jakaminen 
 
Hallitus päättää vuosittain optio-oikeuksien jakamisesta Konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa 
oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Hallitus voi päättää optio-oikeuksien 
saamista koskevista erityisistä lisäehdoista. Optio-oikeuksien jakamista avainhenkilöille Suomen 
ulkopuolella voidaan rajoittaa tai jakamiseen voi liittyä lisäehtoja paikallisen lain tai muiden 
määräysten perusteella.  
 
Hallitus voi päättää jakaa optio-oikeuksia 2015 myös konserniin kuuluvaan yhtiöön kiinteässä 
työsuorituksen sisältävässä sopimussuhteessa oleville henkilöille soveltuvin osin samoilla ehdoilla 
kuin konsernin avainhenkilöille. Hallitus päättää tällöin menettelystä näiden henkilöiden 
sopimussuhteen päättyessä.  
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Hallituksella on oikeus päättää ja toteuttaa niiden optio-oikeuksien uudelleen jakaminen, jotka on 
joko tarjottu avainhenkilöille, mutta niihin oikeutetut avainhenkilöt eivät ole optio-oikeuksia 
hyväksyneet tai jotka ovat myöhemmin palautuneet Yhtiölle optio-oikeuden omistajan työ- tai 
toimisuhteen päättymiseen tai muuhun syyhyn perustuvan optio-oikeuksien menettämisen 
seurauksena.  
 
Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. 
Optio-oikeudet annetaan, kun optio-oikeuksien saajalta on saatu hyväksyntä Hallituksen tekemään 
tarjoukseen. 
 
Optio-oikeudet ovat harkinnanvarainen ja kertaluonteinen osa kannustamista. Optio-oikeudet eivät 
ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai johtajasopimusta, eikä niitä katsota palkaksi tai 
luontoiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen 
päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksiin liittyen.  
 
Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita 
optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy. 
 
Yhtiö maksaa tarvittaessa optio-oikeuksien tai optio-oikeuksien perusteella saatavien osakkeiden 
saamiseen liittyvän varainsiirtoveron. Yhtiön suorittama varainsiirtovero voi olla optio-oikeuden 
omistajalle veronalaista ansiotuloa. 
 
5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja menettäminen  
 
Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan lukuun optio-oikeuksilla merkittävien 
osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä ja 
pantattavissa sitten, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi kuitenkin optio-
oikeuden omistajan kirjallisesta pyynnöstä antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen tai 
panttaamiseen aikaisemminkin. Optio-oikeuden omistajan pyynnössä tulee yksilöidä aiottu 
luovutus tai panttaus. Optio-oikeuden omistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Yhtiölle 
kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa tai panttaa optio-oikeuksiaan.  
 
Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde Konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy muusta 
syystä kuin optio-oikeuden omistajan pysyvän työkyvyttömyyden tai kuoleman johdosta, tai 
lakisääteiselle tai työ- tai toimisopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta tai yhtiön 
muuten määrittelemän eläkkeelle siirtymisen johdosta, hän automaattisesti ilman mitään 
toimenpiteitä menettää viipymättä Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle vastikkeetta kaikki Hallituksen 
hänelle harkintansa mukaan jakamat optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen 
osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättyessä ollut alkanut. Vastaavasti menetellään, jos 
optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät 
työnantajan liikkeenluovutuksessa uudelle omistajalle tai haltijalle. Edellä mainitusta poiketen 
Hallitus voi päättää, että optio-oikeuden omistaja saa pitää optio-oikeutensa tai osan niistä. 
 
Työ- tai toimisuhteen päättymisellä tarkoitetaan näissä ehdoissa optio-oikeuden omistajan työ- tai 
toimisopimuksen viimeistä voimassaolopäivää. 
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Hallitus voi päättää optio-oikeuksien 2015 liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Mikäli optio-
oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, on Yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki 
menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-
osuustilille ilman optio-oikeuden omistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus kirjata optio-
oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuden omistajan 
arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.  
 
Optio-oikeuden omistajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen 
jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksien menettämisestä. 
 
6. Myötämyyntivelvollisuus ja -oikeus 
 
Mikäli jokin seuraavista tapahtuu:  
 
(i) vähintään 50 % Yhtiön osakkeista ja optioista ja muista Yhtiön osakkeisiin oikeuttavista 

instrumenteista (yhdessä Arvopaperit) myydään tai muutoin siirretään ulkopuoliselle 
kolmannelle osapuolelle (pois lukien tilanne, jossa Yhtiön osakkeet tai osa niistä otetaan 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssissä tai muussa jonkin kansallisen 
lainsäädännön tunnustamassa säännellyssä markkinapaikassa (Listautuminen)) tai  

(ii) Yhtiön varat tai immateriaalioikeudet kokonaisuudessaan tai olennaisilta osin myydään 
ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle ((i) ja (ii) yhdessä Myynti),  

 
optio-oikeuksien omistajille varataan tilaisuus käyttää optio-oikeuksiin perustuvaa 
osakemerkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana määräaikana, jonka jälkeen merkintäoikeutta ei 
enää ole. Määräajan jälkeen optio-oikeuden omistajat, jotka ovat käyttäneet optio-oikeuksiin 
perustuvaa osakemerkintäoikeuttaan, ovat velvollisia Hallituksen kehotuksesta osallistumaan 
Myyntiin ja, mikäli soveltuu, siirtämään omistusosuuttaan vastaavan osuuden osakkeistaan Yhtiön 
osakkeet tai varat hankkivalle kolmannelle osapuolelle samoin ehdoin kuin osakkeenomistaja, joka 
omistaa yli 50 % Yhtiön osakkeista. 
 
Mikäli tapahtuu edellä kohdassa (i) mainittu Myynti, jossa Arvopapereita myydään tai muutoin 
siirretään, optio-oikeuden omistaja, joka on käyttänyt optio-oikeuksiin perustuvaa 
osakemerkintäoikeuttaan, on oikeutettu siirtämään kaikki Arvopaperinsa (tai omistusosuuttaan 
vastaavan osuuden Arvopapereista mikäli Myynti ei koske kaikkia Arvopapereita) Yhtiön tai yli 50 % 
Yhtiön osakkeista omistavan osakkeenomistajan ennen Myynnin tapahtumista osoittamalle 
ulkopuoliselle ostajalle. Siirto-oikeutta koskevat samat taloudelliset ja muut ehdot kuin yli 50 % 
Yhtiön osakkeista ennen Myyntiä omistavan osakkeenomistajan siirtoa. 
 
 
II OSAKEMERKINNÄN EHDOT  
 
1. Oikeus osakkeiden merkintään  
 
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen. Osakkeen 
merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  
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2. Osakkeiden merkintä ja maksu 
 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 
- optio-oikeudella 2015A 1.8.2017—31.7.2019 
- optio-oikeudella 2015B 1.8.2018—31.7.2020 
- optio-oikeudella 2015C 1.8.2019—31.7.2021. 
 
Jos osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, osakkeiden merkinnän voi tehdä 
viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä.  
 
Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa myöhemmin 
ilmoitettavassa paikassa ja ilmoitettavalla tavalla. Osakkeet on maksettava merkittäessä Yhtiön 
osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.  
 
Mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, Yhtiöllä on oikeus kirjata optio-oikeuksilla 
merkittyjä osakkeita koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuden 
omistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta. 
 
3. Osakkeiden merkintähinta  
 
Optio-oikeuksilla 2015A merkittävien osakkeiden merkintähinta on 3,00 euroa osakkeelta. 
Merkintähinta perustuu osakkeen nykyiseen arvioituun käypään arvoon.  
 
Optio-oikeuksilla 2015B merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen arvioitu käypä arvo 
optio-oikeuksien 2015B jakohetkellä.  
 
Optio-oikeuksilla 2015C merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen arvioitu käypä arvo 
optio-oikeuksien 2015C jakohetkellä.  
 
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua kohdassa 7 mainituissa tietyissä 
tapauksissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. 
 
4. Osakkeiden kirjaus  
 
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan Yhtiön osakerekisteriin ja/tai merkitsijän arvo-
osuustilille.  
 
5. Osakkeenomistajan oikeudet 
 
Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sitten, kun 
osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. 
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6. Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen 
osakemerkintää  
 
Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on 
merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus 
osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että 
merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. 
 
7. Oikeudet tietyissä tapauksissa 
 
Mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella 
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan asettamisen jälkeen ja ennen 
osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta 
jaettavien pääoman palautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen 
täsmäytyspäivänä. Varojenjaon oikaisu ei kuitenkaan koske Hallituksen päättämiä optio-oikeuksien 
alalajeja 2015AII, 2015BII ja 2015CII.  
 
Mikäli Yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-
oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan asettamisen jälkeen 
ja ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman osakekohtaisella määrällä 
osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Varojenjaon oikaisu ei kuitenkaan koske Hallituksen 
päättämiä optio-oikeuksien alalajeja 2015AII, 2015BII ja 2015CII. 
 
Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan osakeyhtiölain mukaiseen selvitystilaan tai Yhtiö 
asetetaan yrityssaneeraukseen taikka Yhtiö puretaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus 
käyttää osakemerkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli Yhtiö ennen 
osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen 
oikeus osakkeenomistajan kanssa.  
 
Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa 
muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien 
omistajille oikeus merkitä osakkeet Hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumisen tai 
jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Vaihtoehtoisesti Hallitus voi antaa optio-oikeuksien 
omistajalle oikeuden vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin 
sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai Hallituksen muuten määräämällä tavalla 
taikka oikeuden myydä optio-oikeudet ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon 
rekisteröimistä. Tämän jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely 
soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli Yhtiö muututtuaan 
eurooppayhtiöksi (Societas Europaea) tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen Euroopan 
Talousalueeseen kuuluvaan jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen 
vaikutuksesta optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole 
oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta.  
 
Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuden omistajan oikeuksiin. 
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Mikäli Yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, 
on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous.  
 
Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä 
osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin Yhtiön osakkeisiin 
sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden 
tuottamista äänistä, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan 
Hallituksen asettamana määräaikana tai optio-oikeuden omistajalla on osakkeenomistajan asemaa 
vastaava velvollisuus luovuttaa optio-oikeutensa lunastajalle, edellä kohdassa I.5 olevasta 
siirtorajoituksesta huolimatta.  
 
8. Osakkeiden siirto 
 
Optio-oikeuksien nojalla merkityt osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä, ellei näissä ehdoissa, Yhtiön 
yhtiöjärjestyksessä tai osakeyhtiölaissa toisin määrätä. Niin kauan kuin optio-oikeuksien omistaja 
omistaa optio-oikeuksiensa nojalla merkittyjä osakkeita, tässä kohdassa II.8 mainitut ehdot 
soveltuvat. 
 
Ellei Listautuminen ole toteutunut (ja niin kauan kuin Listautuminen ei ole toteutunut), optio-
oikeuden omistaja, joka on käyttänyt osakemerkintäoikeuttaan, ei saa ilman Hallituksen etukäteistä 
kirjallista suostumusta myydä, luovuttaa tai siirtää taikka pantata tai muuten antaa vakuudeksi 
osakkeita eikä rasittaa osakkeita millään kolmannen osapuolen oikeudella. Tässä tarkoituksessa 
Yhtiöllä on oikeus kirjauttaa osakkeita koskevia luovutusrajoituksia tai vastaavia rajoituksia optio-
oikeuden omistajan arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden omistajan suostumusta. 
 
Mikäli tapahtuu Listautuminen, optio-oikeuden omistaja, joka on käyttänyt 
osakemerkintäoikeuttaan, on velvollinen Hallituksen kehotuksesta osallistumaan Listautumiseen ja 
siirtämään omistusosuuttaan vastaavan osuuden optio-oikeuksien nojalla merkityistä osakkeistaan 
samoin ehdoin kuin osakkeenomistaja, joka omistaa yli 50 % Yhtiön osakkeista, sekä noudattamaan 
järjestäjän vaatimuksia koskien osakkeita ja optio-oikeuksia. 
 
Mikäli tapahtuu Myynti, optio-oikeuden omistajat, jotka ovat käyttäneet osakemerkintäoikeuttaan, 
ovat velvollisia Hallituksen kehotuksesta osallistumaan Myyntiin ja, mikäli soveltuu, siirtämään 
omistusosuuttaan vastaavan osuuden osakkeistaan Yhtiön osakkeet tai varat hankkivalle 
kolmannelle osapuolelle samoin ehdoin kuin osakkeenomistaja, joka omistaa yli 50 % Yhtiön 
osakkeista. 
 
Mikäli tapahtuu kohdassa I.6(i) mainittu Myynti, jossa Arvopapereita myydään tai muutoin 
siirretään, optio-oikeuden omistajalla, joka on käyttänyt optio-oikeuksiin perustuvaa 
osakemerkintäoikeuttaan, on oikeutettu siirtämään kaikki Arvopaperinsa (tai omistusosuuttaan 
vastaavan osuuden Arvopapereista mikäli Myynti ei koske kaikkia Arvopapereita) Yhtiön tai yli 50 % 
Yhtiön osakkeista omistavan osakkeenomistajan ennen Myynnin tapahtumista osoittamalle 
ulkopuoliselle ostajalle. Siirto-oikeutta koskevat samat taloudelliset ja muut ehdot kuin yli 50 % 
Yhtiön osakkeista ennen Myyntiä omistavan osakkeenomistajan siirtoa. 
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III MUUT SEIKAT  
 
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä optio-oikeuksista aiheutuvat riidat ratkaistaan 
lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. 
Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli 
on suomi tai englanti. 
 
Hallitus voi päättää näihin ehtoihin tehtävistä teknisistä muutoksista, jotka aiheutuvat optio-
oikeuksien arvo-osuusjärjestelmään liittämisestä sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä 
muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista optio-
oikeuksiin liittyvistä seikoista ja Hallitus voi antaa optio-oikeuden omistajia sitovia määräyksiä. 
 
Mikäli optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen tai Yhtiön näiden ehtojen perusteella 
antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti, Yhtiöllä on oikeus 
peruuttaa kaikki tai osa optio-oikeuden omistajalle annetuista optio-oikeuksista vastikkeetta, 
palauttaa peruutetut optio-oikeudet Yhtiölle jakamattomiksi optio-oikeuksiksi ja jakaa kyseiset 
optio-oikeudet kolmannelle osapuolelle sekä tehdä tarvittavat kirjaukset osakerekisteriin ja arvo-
osuusjärjestelmään.  
 
Yhtiö voi pitää optio-oikeuden omistajista luetteloa, josta ilmenee optio-oikeuden omistajien 
henkilötiedot. Yhtiö voi toimittaa optio-oikeuksiin liittyvät tiedonannot optio-oikeuden omistajille 
sähköpostin välityksellä.  
 
Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja 
englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.  
 


