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NEXSTIM ABP
VILLKOR FÖR VILLKORAT AKTIEANDELSPROGRAM 2016
Valberedningen i Nexstim Abp har beslutat att föreslå till årsstämman i Nexstim Abp (bolaget) som
ska hållas den 31 mars 2016, att ett villkorat aktieandelsprogram (programmet) ska införas för
utvalda ledamöter av bolagsstyrelsen (styrelsen), enligt följande villkor:
1. Programmets syften
Programmet ska inrättas för att komplettera ersättningen till utvalda styrelseledamöter
(deltagaren/deltagarna). Deltagarna är fristående från bolaget. Syftet är att harmonisera
aktieägarnas och deltagarnas mål för att öka värdet på bolaget och att erbjuda deltagarna ett
ersättningsprogram som bygger på att de erhåller och ackumulerar aktier i bolaget. Deltagande i
programmet ska inte påverka andra möjliga villkor för ett mandat som ledamot i styrelsen.
2. Fastställande av ersättning och intjänandeperiod
Programmet ger deltagarna möjlighet att få ersättning i form av villkorade aktieandelar (villkorad(e)
aktieandel(ar)). I programmet motsvarar en (1) villkorad aktieandel en (1) aktie. Förutsättningen för
att ersättningen ska betalas ut är att deltagarens mandat som ledamot i styrelsen gäller fram till
slutet av en intjänandeperiod, såvida inte annat fastställs i punkterna 3.4 och 5.4 nedan.
Programmet omfattar fyra (4) intjänandeperioder, som motsvarar styrelseledamöternas
mandatperioder (från en årsstämma till följande) 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 och 2019–
2020 (hädanefter varje intjänandeperiod separat, intjänandeperiod).
Årsstämman ska avgöra storleken på den bruttoersättning som ska beviljas i programmet separat
för varje deltagare. Ersättningen tilldelas antingen som villkorade aktieandelar eller som ett
kontantbelopp. Den ersättning som tilldelas som ett kontantbelopp ska omvandlas till villkorade
aktieandelar i början av intjänandeperioden. Omvandlingen av den beviljade ersättningen till
villkorade aktieandelar ska baseras på handelsvolymens vägda medelkurs för aktien på
Helsingforsbörsen under tjugo (20) handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut publiceras
2016, 2017, 2018 respektive 2019.
3. Ersättningsutbetalning
Ersättningen från programmet ska betalas ut till en deltagare i aktier efter utgången av en
intjänandeperiod. Ersättningen ska betalas inom fyra (4) veckor efter bolagets årsstämma år 2017,
2018, 2019 respektive 2020.
3.1. Skatter
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Ersättningen från en intjänandeperiod ska avse ett bruttoantal villkorade aktieandelar före avdrag
för eventuella skatter. Skatter och anställningsrelaterade utlägg som ska innehållas i samband med
utbetalningen av ersättningen ska vara förenliga med gällande lagstiftning (skatten/skatterna).
Den ersättning som ska utbetalas består av ett nettoantal aktier, som återstår efter avdrag för en
kontant del som krävs för att täcka de skatter som ska betalas beräknat på bruttoersättningen
(nettoaktier). Bolaget ska innehålla skatter från den kontanta andelen av ersättningen enligt
gällande lagstiftning. Den överlåtelseskatt som tas ut på betalning av nettoandelarna ska dras av
från den kontanta andelen av ersättningen och inbetalas av bolaget.
Trots eventuellt innehållande av skatter från bolagets sida ska varje deltagare i sin egen personliga
beskattning personligen ansvara för eventuell återstående och slutlig upplupen skatt baserat på
ersättningen, i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Ersättningen ska inte betraktas som pensionsgrundande lön och får inte bidra till pensionssparande,
såvida inget annat anges i tvingande bestämmelser enligt lag i ett enskilt land där en deltagare har
sin hemvist.
3.2. Utbetalning av ersättning
Nettoaktierna ska registreras på deltagarens finska värdeandelskonto.
Värdena på nettoaktierna och kontantandelen ska fastställas utifrån aktiekursen på dagen för
aktiernas registrering på värdeandelskontot. Aktiekursen ska vara handelsvolymens vägda
genomsnittliga kurs för aktien på Helsingforsbörsen av de valutatransaktioner som avvecklades på
nettoaktiernas registreringsdag. Om värdeandelsregistreringsdagen inte är en handelsdag eller om
aktien inte har handlats på värdeandelsregistreringsdagen ska aktiekursen vara handelsvolymens
vägda genomsnittliga kurs för aktien på Helsingforsbörsen av de valutatransaktioner som
avvecklades på närmast föregående dag före nettoaktiernas värdeandelsregistreringsdag.
3.3. Allmänna bestämmelser rörande utbetalning av ersättning
Rätten till ersättning är personlig och ersättningen ska endast betalas ut till en deltagare. Rätten till
ersättning kan inte överlåtas.
Vid utbetalning av ersättning ska styrelsen ha rätt att på goda grunder besluta att bolaget ska betala
ersättningen helt eller delvis kontant, på grundval av handelsvolymens vägda medelkurs för aktien
på Helsingforsbörsen för den kalendermånad som föregår ersättningens betalningsdag. I detta fall
ska styrelsen ha rätt att ålägga en deltagare att förvärva aktier till ett värde som motsvarar summan
av den utbetalda nettoersättningen.
3.4. Bestämmelser om utbetalning av ersättning i vissa fall
Bolagsstämman ska ha rätt att minska de ersättningar som har överenskommits i programmet, eller
att skjuta upp utbetalningen av ersättningen till ett senare datum som bättre passar bolaget om

Sidan 3 av 5

NEXSTIM ABP/VILLKORADE AKTIEANDELAR 2016

förändringar som ligger utanför bolagets kontroll skulle kunna leda till ett väsentligt skadligt eller
orimligt resultat för bolaget när programmet tillämpas.
Den beviljade ersättningen ska betalas till en deltagare inom fyra (4) veckor efter att en tredje part har
meddelat att dess/hens innehav i bolaget uppgår till minst 50 procent av aktierna och rösterna från aktier i
bolaget. Med tredje part avses en aktieägare som vid tidpunkten för årsstämman 2016 inte är en

ägare i bolaget, en familjemedlem eller släkting till en ägare eller ett bolag där någon av dessa
personer utövar bestämmande inflytande eller som ägs av bolagets personal eller av ett bolag i
samma koncern.
3.5. Upphörande av styrelsens mandat
Om en deltagare upphör att vara ledamot av styrelsen före utgången av en intjänandeperiod
kommer ingen ersättning att betalas ut till vederbörande beräknat på en sådan intjänandeperiod.
4. Aktieägares rätt till erhållna aktier
Aktieägarrättigheterna till de aktier som är registrerade på deltagarnas värdeandelskonton ska
tilldelas deltagarna på aktieöverlåtelsens värdeandelsregistreringsdag. Om de aktier som ska utges
är nya ska aktierelaterade rättigheter uppstå vid införandet av andelarna i handelsregistret.
5. Justeringar i vissa fall
5.1. Utdelning och annan fördelning av tillgångar
Skulle bolaget besluta att dela ut utdelning eller tillgångar från reserver av fritt eget kapital, eller
besluta att minska sitt aktiekapital genom att dela ut aktiekapital till aktieägarna, eller besluta att
minska sin överkursfond genom att fördela medel från överkursfonden till aktieägarna, efter början
av en intjänandeperiod och innan ersättningen betalas ut, med avvikelse från bolagets ordinarie
praxis, ska styrelsen besluta om justeringar av antalet villkorade aktieandelar eller aktier i den
beviljade ersättningen eller ersättningen, så att en deltagare har samma ställning som en aktieägare.
5.2. Förvärv av egna aktier
Förvärv eller inlösen av bolagets egna aktier eller förvärv av aktieoptioner eller andra särskilda
rättigheter som berättigar till aktier ska inte påverka programmet.
5.3. Aktieemissioner
Om bolaget efter början av en intjänandeperiod och före utbetalningen av ersättningen fattar beslut
om emission av aktier eller emission av aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar
till aktier så att aktieägarna har företrädesrätt till teckningsrätter, ska styrelsen besluta om
eventuella justeringar av antalet villkorade aktieandelar eller aktier i den beviljade ersättningen eller
ersättningen, så att en deltagare har samma ställning som en aktieägare.
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5.4. Fusion, fission och inlösen av aktier
I följande fall ska den beviljade ersättningen omvandlas till kontanter genom att antalet villkorade
aktieandelar eller aktier i den beviljade ersättningen eller ersättningen multipliceras med hänsyn till
fusionen eller fissionen eller med inlösningskursen, och ersättningen ska till fullo betalas ut kontant.
Ersättningen ska betalas på den dag som beslutas av styrelsen, inom fyra (4) veckor efter bolagets
årsstämma som beslutade om fusionen eller fissionen, eller inom fyra(4) veckor efter beslutet om
inlösen, dock senast på den ursprungliga utbetalningsdagen för ersättningen. Detta ska gälla i
följande fall:
- Ett beslut av bolaget, efter början av en intjänandeperiod och innan ersättningen betalas ut,
om att gå samman med ett annat bolag som ett fusionerande bolag eller med ett bolag som
bildas i en fusion
- Ett beslut av bolaget, efter början på en intjänandeperiod och före ersättningsutbetalningen,
om en fullständig fission
- En inlösenrätt och -skyldighet för alla bolagets aktier, i enlighet med 18 kap 1 paragrafen i den
finska aktiebolagslagen, som uppstår efter början av en intjänandeperiod och innan
ersättningsutbetalning till någon av aktieägarna, på grund av att en aktieägare kontrollerar mer
än 90 procent av aktierna och rösterna från aktier i bolaget
I sådant fall ska programmet upphöra att gälla.
6. Administration av programmet
Årsstämman beslutar om alla viktiga frågor som rör programmet.
Vid behov kan styrelsen föreslå vid bolagets bolagsstämma att stämman bemyndigar styrelsen att
besluta om förvärv av egna aktier, i det antal som behövs för programmet, enligt vad som anges i
den finska aktiebolagslagen. Om behov uppstår kan styrelsen också föreslå vid bolagsstämman att
man bemyndigar styrelsen att besluta om en emission, till det antal som behövs för programmet,
enligt den finska aktiebolagslagen.
7. Ändring av programmets villkor
Under en intjänandeperiod kan bolagsstämman ändra villkoren för programmet, om det finns tungt
vägande skäl härför. Villkoren ska ändras på ett sådant sätt att ingen deltagare ska få del av
betydande obehörig vinst eller orättvis fördel på grund av ändring av villkoren.
Bolagsstämman kan, i den mån stämman anser det nödvändigt, förändra, rätta eller avvika från
dessa villkor i förhållande till enskilda deltagare, i förhållande till deltagare som är bosatta i ett visst
land eller i förhållande till deltagarna i allmänhet i syfte att justera programmet eller dess villkor,
inklusive med retroaktiv verkan från början av en pågående intjänandeperiod, i syfte att justera eller
anpassa sig till bestämmelserna i lokala lagar, förordningar eller skattepraxis eller ändringar därav
eller i syfte att mildra, undvika eller eliminera effekterna av ökade kostnader till följd av en sådan
förändring.
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8. Tillämplig lag och tvistlösning
Dessa villkor ska regleras av lagstiftningen i Finland. Tvist eller anspråk som uppstår ur eller har
samband med detta program, eller överträdelse, uppsägning eller giltighet, ska slutligt avgöras
genom skiljeförfarande i enlighet med den finska handelskammarens skiljedomsregler. Antalet
skiljedomare ska vara en. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Helsingfors, Finland, och
skiljeförfarandet ska genomföras på finska eller engelska.
Dessa villkor har upprättats på engelska. I fall av avvikelse mellan eventuella översättningar och den
engelska versionen, ska den engelska texten äga företräde.

