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OSAKASSOPIMUS  (jäljempänä ”Sopimus”) 
 
 
 
1. OSAPUOLET 
 
1.1. ___ 
1.2. ___ 
1.3. ___ 
1.4. Yksityissijoittaja N.N.  (jäljempänä ”Yksityissijoittaja”) 
1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus 0842514-2 (jäljempänä ”Rahasto”); 
1.6. ___ Oy, y-tunnus ___ (jäljempänä ”Yhtiö”) 
 
1.1. - 1.3. jäljempänä yhdessä ”Henkilöosakkaat” ja kukin erikseen ”Henkilöosakas” 
1.4. - 1.5. jäljempänä yhdessä ”Sijoittajat” ja kumpikin erikseen ”Sijoittaja” 
1.1. - 1.5. jäljempänä yhdessä ”Osakkaat” ja kukin erikseen ”Osakas” 
1.1. - 1.6. jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kukin erikseen ”Osapuoli” 
 
 
2. YLEISTÄ 
 
2.1 Sopimuksen tausta 
 
2.1.1 Rahaston toiminnan tarkoituksena on edistää yritystoimintaa sekä monipuolistaa, uudistaa ja vahvistaa 
elinkeino- ja liiketoimintarakenteita tekemällä oman ja vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia pieniin ja aloit-
taviin yrityksiin. Yksityissijoittajan ja Rahaston tavoitteena on saada tekemälleen sijoitukselle tuotto, joka 
huomioi Yhtiön varhaisesta kehitysvaiheesta johtuvan sijoituksen riskisyyden. Yhtiön liikeidea, tavoitteet ja 
strategia ilmenevät tämän sopimuksen liitteenä 1 olevasta liiketoimintasuunnitelmasta (jäljempänä ”Liike-
toimintasuunnitelma”). Rahasto tarjoaa Yhtiölle rahoitusta Liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi. 
 
2.1.2 Yhtiön osakkeita ei ole muiden kuin Osakkaiden omistuksessa. 
 
2.2 Sopimuksen tarkoitus 
 
2.2.1 Osapuolten tarkoituksena on sopia Yhtiön osakkeiden (jäljempänä ”Osakkeet”) sekä Osakkeiden 
merkintään oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien (jäljempänä ”Optio”) omistuksesta ja myyn-
nistä, Yhtiön hallinnosta sekä Osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiöön ja toisiinsa nähden. 
 
2.2.2 Osapuolten tarkoituksena on käynnistää ja kehittää Yhtiön liiketoimintaa Liiketoimintasuunnitelman 
mukaisesti ja hyvää liikkeenjohtotapaa noudattaen siten, että Yhtiöstä muodostuu mielenkiintoinen sijoitus-
kohde myöhemmän vaiheen pääomasijoittajille tai muille tahoille.  
 
2.3 Yhtiöjärjestys 
 
Liitteenä 2 on Osakkaiden hyväksymä mutta vielä rekisteröimätön Yhtiön muutettu yhtiöjärjestys. Muutettu 
yhtiöjärjestys ilmoitetaan rekisteröitäväksi viipymättä. 
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3. YHTIÖN ASIAKIRJOJEN LÄPIKÄYNTI 
 
Henkilöosakkaat ja Yhtiö ovat toimittaneet Sijoittajille tämän sijoituspäätöksen arviointia varten näiden pyy-
tämät asiakirjat. Yhtiössä on suoritettu ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tarkastus, josta laadittu tarkas-
tusmuistio on myös tämän sopimuksen liitteenä 3. Yhtiö sitoutuu tekemään tarkastusmuistiossa kerrottujen 
suositusten mukaiset toimenpiteet loppuun 1 kuukauden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta ja 
raportoimaan tehdyistä toimenpiteistä Sijoittajille välittömästi. 
 
 
4. YHTIÖN JA HENKILÖOSAKKAIDEN VAKUUTUKSET 
 
4.1 Yhtiö ja Henkilöosakkaat antavat liitteen 4 mukaiset vakuutukset Sijoittajille. 
 
4.2 Tehdessään tämän Sopimuksen kohtien 6.2.1 ja 6.2.2 mukaiset sijoitukset Yhtiöön Sijoittajat ovat luotta-
neet em. vakuutuksiin. Tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä Sijoittajilla ei kuitenkaan ole tiedossaan 
mitään seikkaa, joka olisi ristiriidassa em. vakuutusten kanssa. 
 
4.3 Mikäli Sijoittajille tai Yhtiölle aiheutuu vahinkoa seikoista, jotka ovat vastoin em. vakuutuksia on Sijoit-
tajilla oikeus saada Yhtiöltä ja/tai Henkilöosakkailta täysimääräinen korvaus vahingoista. 
 
4.4 Kunkin vakuutuksen antaneen Henkilöosakkaan vastuu tämän kohdan 4 perusteella rajautuu sellaiseen 
osaan vahingosta, joka vastaa vakuutuksen antaneen Henkilöosakkaan tämän Sopimuksen allekirjoitushet-
kellä omistamien Yhtiön Osakkeiden osuutta kaikkien Henkilöosakkaiden tämän Sopimuksen allekirjoitus-
hetkellä omistamista Yhtiön Osakkeista. Yhtiön ja Henkilöosakkaiden korvausvastuun määrä on yhteensä 
enintään ___ euroa. Tähän sopimuskohtaan liittyvät vaatimukset tulee esittää kahden (2) vuoden kuluessa 
sopimuksen allekirjoittamisesta. 
 
 
5. TOIMENPITEET TÄMÄN SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSEN YH-
TEYDESSÄ 
 
Samanaikaisesti tämän Sopimuksen allekirjoituksen kanssa Osapuolet toteuttavat seuraavat toimenpiteet: 
 
Yhtiö pitää ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa tämän Sopimuksen liitteen 5 mukaisen pöytäkirjan mukaisesti: 
a) hyväksytään tämä Sopimus Yhtiötä sitovaksi, 
b) hyväksytään liitteen 2 mukainen muutettu yhtiöjärjestys, 
c) päätetään kohdan 6.2.2 ja liitteen 6 mukaisen optiolainan ottamisesta; 
d) päätetään kohdan 6.2.1 mukaisesta osakeannista; 
e) Sijoittajat merkitsevät Osakkeita tämän Sopimuksen liitteenä 5 olevan ylimääräisen yhtiökokouksen pöy-
täkirjan ja sen liitteenä olevien merkintälistojen mukaisesti; 
f) Yhtiölle valitaan tämän Sopimuksen kohdan 9.1.1 mukainen hallitus ja kohdan 9.3. mukainen tilintarkasta-
ja; 
 
 
6. YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS 
 
6.1. Yhtiön omistus ennen Sijoittajien sijoituksia 
 
6.1.1 Ennen tämän Sopimuksen mukaisia järjestelyjä Yhtiön osakepääoma on ___ euroa. Osakkeiden omis-
tus jakautuu seuraavasti: 
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Osakkeenomistaja  Osakkeet (kpl) Osakeomistus/ äänivalta (%)  
--------- 
Yhteensä   xxx  100,00 
 
Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia. Yhtiö ei ole antanut optio- tai muita vastaavia oikeuksia. 
 
6.2. Sijoitukset Yhtiöön 
 
6.2.1 Maksullinen osakeanti 
 
6.2.1.1 Tämän Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä pidettävässä Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
päätetään Sijoittajille suunnatusta maksullisesta osakeannista ja Sijoittajat merkitsevät Yhtiön uusia osakkei-
ta  liitteenä 5 olevan ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjan ja sen liitteenä olevien merkintälistojen mu-
kaisesti siten, että annin jälkeen Yhtiön osakepääoma on ___ euroa ja Osakkeet jakaantuvat seuraavasti: 
 
Osakkeenomistaja  Osakkeet (kpl)  Osakeomistus/ äänivalta (%)  
--------------   
Yhteensä  xxx  100,00 
 
6.2.1.2 Rahasto maksaa osakkeiden merkintähintana yhteensä ___ euroa. Suunnatussa osakeannissa Rahasto 
siten merkitsee yhteensä ___ uutta Osaketta ___ euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Ylimääräisen yh-
tiökokouksen päätöksen mukaisesti kunkin Osakkeen merkintähinnasta merkitään ___ euroa osakepääoman 
korotukseksi ja ___ euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
 
6.2.1.3 Yksityissijoittaja maksaa osakkeiden merkintähintana yhteensä ___ euroa. Suunnatussa osakeannissa 
Yksityissijoittaja siten merkitsee ____uutta Osaketta ____ euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Ylimää-
räisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kunkin Osakkeen merkintähinnasta merkitään ___ euroa osake-
pääoman korotukseksi ja ___ euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
 
6.2.2.  Optiolainasijoitus 
 
6.2.2.1 Tämän Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Yhtiö ottaa Rahastolta liitteen 6 mukaisen ___ 
euron optiolaina A:n. Optiolainavelkakirjan allekirjoituksen yhteydessä Rahasto saa Yhtiön optio-oikeuksia 
vastikkeetta ___ kappaletta. Optiolainaan liittyvät optio-oikeudet ovat vaihdettavissa Yhtiön osakkeiksi siten, 
että yhdellä (1) merkityllä optio-oikeudella on oikeus merkitä yksi (1) uusi Yhtiön osake merkintähintaan 
___ euroa/ osake. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen merkintähinnasta merkitään osakkeelta 
___ euroa osakepääoman korotukseksi ja ___ euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Siten optio-
oikeuksilla voidaan merkitä enintään ___ kpl uusia osakkeita ja yhtiön osakepääomaa korotetaan enintään 
___ euroa. 
 
6.2.2.2 Rahastolle optiolainasijoituksen yhteydessä suunnattujen optio-oikeuksien perusteella voidaan Osak-
keiden merkintäoikeutta käyttää option voimassa ollessa vain yhdessä velkakirjan kanssa siten, että velkakir-
jan mukaista saatavaa käytetään Osakkeiden merkintähinnan kuittaamiseen. Rahasto voi siirtää optio-
oikeuden kolmannelle vain velkakirjan siirron yhteydessä huomioon ottaen muut Sopimuksen määräykset 
Osakkeiden ja Optioiden siirrosta. Jos velkaa on lyhennetty, merkittyjen Osakkeiden maksamiseen voidaan 
käyttää vain velkakirjan maksamatta olevaa pääomaa ja sitä määrää korosta, joka on erääntynyt ennen Osak-
keiden merkintähinnan maksamista.  
 
6.2.2.3 Rahasto on lisäksi päättänyt ___ euron optiolainasijoituksesta Yhtiöön. Optiolaina B:n ehdot vastaa-
vat tämän Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä nostetun liitteen 6 mukaisen optiolaina A:n ehtoja. Op-
tiolaina on nostettavissa ___ asti. Osapuolet toteavat, että lainan nosto tapahtuu myöhemmin ja edellyttää 
siinä vaiheessa Yhtiön yhtiökokouspäätöstä, erillisen optiolainavelkakirjan allekirjoittamista sekä sitä, että 
[mahdollinen lainan nostolle asetettu erityisehto].  
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6.2.2.4 Mikäli kaikkien optiolainojen koko määrällä merkitään Yhtiön osakkeita, Yhtiön osakepääoma korot-
tuu ___ euroon, uusia osakkeita lasketaan liikkeelle ___ kappaletta ja Osakkeet jakautuvat seuraavasti: 
 
Osakkeenomistaja  Osakkeet (kpl)  Osakeomistus/ äänivalta (%) 
----------- 
Yhteensä  xxx  100,00 
 
6.3. Jatkorahoitus ja merkintäoikeudet myöhemmissä osakeanneissa 
 
6.3.1 Osakkailla ei ole tämän Sopimuksen perusteella tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua mahdollisiin 
Yhtiön osakeanteihin, osakepääoman korotuksiin, optio- ja muiden erityisten oikeuksien merkintään eikä 
antaa Yhtiölle lainaa eikä Yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia yllä mainitun lisäksi.  
 
6.3.2 Myöhemmissä ainoastaan Osakkaille suunnatuissa osakeanneissa ja Optioiden liikkeellelaskuissa tarjo-
taan Osakkaille merkintäoikeus omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Tässä tarkoitettua omistusosuutta 
määritettäessä otetaan myös huomioon osakkeet, jotka kullakin Osakkaalla olisi oikeus merkitä hallussaan 
olevien Optioiden perusteella riippumatta siitä onko Optioiden perusteella tapahtuvien osakemerkintöjen 
merkintäaika jo alkanut. 
 
6.3.3 Mikäli joku Osakkaista ei tahdo merkitä Osakkeita tai Optioita, muilla Osakkailla on oikeus merkitä 
tämän osuus kohdan 6.3.2 mukaisten omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa. 
 
6.3.4 Yhtiö sitoutuu informoimaan Rahastoa pääomasijoittajien tai muiden jatkorahoittajien kanssa käytävis-
tä neuvotteluista sekä toimittamaan Rahastolle mahdolliset aiesopimusluonnokset (term sheet).  
 
 
7. OSAKEKIRJAT JA PANTTAUSKIELTO 
 
7.1 Osakkeista ei laadita osakekirjoja.  
 
7.2 Yhtiön Osakkeita ja Optioita tai niihin liittyviä todistuksia tai muita asiakirjoja eivät Osakkaat saa panta-
ta eivätkä rasittaa, eikä Osakkeisiin liittyviä oikeuksia muutoinkaan saa luovuttaa ilman Rahaston suostu-
musta. 
 
7.3 Yhtiön Osakkeiden ja Optioiden luovutuksesta on sovittu jäljempänä kohdassa 12. 
 
 
8. PÄÄTÖKSENTEKO YHTIÖKOKOUKSESSA 
 
8.1 Seuraavista asioista päättäminen Yhtiön yhtiökokouksessa edellyttää osakeyhtiölaissa edellytetyn äänten 
enemmistön lisäksi, että Rahaston edustaja yhtiökokouksessa kannattaa päätöstä: 
 
(i) Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen; 
(ii) maksullinen tai maksuton osakeanti, osakepääoman korottaminen ja alentaminen, omien osakkeiden lu-
nastaminen tai hankkiminen sekä  optio- tai muiden erityisten oikeuksien antaminen ja niiden ehtojen muu-
tokset; 
(iii) hallituksen valtuuttaminen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista, osakepääoman 
korottamisesta tai alentamisesta, omien osakkeiden lunastamisesta tai hankkimisesta tai luovuttamisesta, 
optio- tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta tai näihin liittyvien ehtojen muuttamisesta; 
(iv) sulautumisesta tai jakautumisesta päättäminen; 
(v) Yhtiön asettaminen vapaaehtoiseen selvitystilaan; 
(vi) tilintarkastajien valinta; 
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(vii) hallituksen yleistoimivaltaan kuuluva asia, josta yhtiökokous yksittäistapauksessa päättää, mikäli asiasta 
päättämiseen hallituksessa edellytettäisiin sopimuskohdan 9.1.2.1 mukaan Rahaston suostumus.  
 
 
9. YHTIÖN HALLINTO JA TILINTARKASTUS 
 
9.1 Yhtiön hallitus 
 
9.1.1 Hallituksen kokoonpano ja kokoontuminen 
 
9.1.1.1 Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään ___ ja enintään ___ varsinaista jäsen-
tä. Henkilöosakkailla on oikeus yhdessä nimetä enintään ___ varsinaista jäsentä. Rahastolla yksin ja Yksi-
tyissijoittajilla yhdessä on oikeus nimetä yksi varsinainen jäsen. 
 
9.1.1.2 Hallituksen jäseninä jatkavat toistaiseksi ___, joiden lisäksi hallitukseen valitaan suostumuksensa 
mukaisesti Sijoittajia edustava ___.  Hallituksen puheenjohtajana tämän sopimuksen allekirjoituksen jälkeen 
toimii ___. Jatkossa hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan yhtiöjärjestyksen ja tämän sopimuksen 
kohdan 9.1.1.1 mukaisesti. 
 
9.1.1.3 Hallitus voi tehdä päätöksiä kokoontumatta edellyttäen, että kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät 
allekirjoituksellaan tehdyn päätöksen. 
 
9.1.1.4 Hallituksen jäsenelle, joka on Yhtiön palveluksessa, ei makseta erillistä korvausta hallituksen jäse-
nyydestä. Muille jäsenille maksetaan kohtuullinen korvaus yhtiökokouksen päättämien perusteiden mukai-
sesti. 
 
9.1.1.5 Mikäli Sijoittajat eivät nimeä Yhtiön hallituksen jäsentä, toimitetaan Sijoittajille kokouskutsu liitema-
teriaaleineen sekä kaikki muu hallituksen jäsenille toimitettava materiaali samanaikaisesti hallituksen jäsen-
ten kanssa. Sijoittajien edustajilla on aina puhe- ja läsnäolo-oikeus Yhtiön hallituksen kokouksissa, vaikka 
nämä eivät nimeäisikään jäsentä Yhtiön hallitukseen. 
 
9.1.1.6 Hallituksen jäsenen nimittäneellä Osakkaalla on oikeus nimittää uusi jäsen nimittämänsä hallituksen 
jäsenen tilalle. Uuden jäsenen valinta on uuden hallituksen jäsenen nimittävän Osakkaan vaatimuksesta to-
teutettava viipymättä yhtiökokoukselle asetettua kutsuaikaa noudattamatta ja tämän Osakkaan vaatimuksesta 
osakeyhtiölain 5 luvun 1§:n mukaisella tavalla yhtiökokousta pitämättä. Mikäli Sijoittajat eivät ole nimen-
neet Yhtiön hallitukseen jäsentä, on Sijoittajilla oikeus nimetä Yhtiön hallitukseen jäsen milloin tahansa, 
jolloin uuden jäsenen valinta on toteutettava viipymättä yhtiökokoukselle asetettua kutsuaikaa noudattamatta 
em. menettelyä noudattaen. 
 
9.1.2. Päätöksenteko hallituksessa 
 
9.1.2.1 Seuraavista asioista päättäminen Yhtiön hallituksessa edellyttää Rahaston suostumusta: 
  
(i) toimitusjohtajan valitseminen ja erottaminen; 
(ii) kaikki Yhtiön omistajien ja heidän läheistensä tai näiden omistamien tai hallitsemien yhtiöiden kanssa 
tehtävät sopimukset ja liiketoimet kuten käyttö- ja vaihto-omaisuuden sekä immateriaalioikeuksien myynti, 
vuokraaminen, luovuttaminen, panttaaminen tai kiinnittäminen, 
(iii) hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkaus- ja eläke-ehdot; 
(iv) yhtiön antamat takaukset, vakuudet tai lainat; 
(v) maksullinen tai maksuton osakeanti, osakepääoman korottaminen ja alentaminen, omien osakkeiden lu-
nastaminen tai hankkiminen sekä  optio- tai muiden erityisten oikeuksien antaminen yhtiökokouksen antami-
en valtuuksien puitteissa sekä näihin liittyvien ehtojen muuttaminen; 
(vi) Yhtiön harjoittaman liiketoiminnan  tai Liiketoimintasuunnitelman olennainen muuttaminen; 
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(vii) Liiketoimintasuunnitelmasta olennaisesti poikkeava päätös; 
(viii) tavanomaisesta poikkeavat eläke- tai kannustepalkkausjärjestelyt; 
(ix) yhtiökokoukselle tehtävä osingon ja sijoitettujen vapaiden varojen jakoehdotus  
(x) fuusiosuunnitelman ja jakautumissuunnitelman hyväksyminen; 
(xi) päätöksen tekeminen Yhtiön liiketoiminnan tai sen olennaisen osan myyntihankkeesta; 
(xii) yhtiöjärjestyksen suostumuslausekkeen mukaisen suostumuksen antaminen osakesiirrolle; 
(xiii) toimeksiannon antaminen investointipankille tai muulle vastaavalle toimijalle Yhtiön jatkorahoituksen 
järjestämiseksi tai Yhtiön tai sen liiketoiminnan myymiseksi. 
 
9.1.2.2 Jollei Rahasto erikseen toisin ilmoita, on sen valitsemalla hallituksen jäsenellä oikeus antaa Rahastoa 
sitova suostumus hallituksen kokouksessa.  
 
9.1.2.3 Jolleivät Sijoittajat ole nimenneet hallitukseen jäsentä, on suostumus pyydettävä Sijoittajilta kirjalli-
sesti ennen hallituksen kokousta, jossa suostumuksen edellyttävä asia on käsittelyssä. Sijoittajat ilmoittavat 
kantansa käsiteltävään asiaan viimeistään hallituksen kokouksessa.  
 
9.2 Yhtiön toimitusjohtaja 
 
Yhtiön hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Yhtiön toimitusjohtajana toimii tällä hetkellä ___. Toimi-
tusjohtajan ja Yhtiön välinen toimitusjohtajasopimus on liitteenä 7. 
 
9.3 Tilintarkastus 
 
Yhtiöllä tulee olla KHT- tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa ___. 
 
 
10. VAROJENJAKO 
 
Yhtiö voi jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta ainoastaan Rahaston suostumuksella. 
Maksaminen ei saa vaarantaa Yhtiön maksuvalmiutta. Varoja jaettaessa Sijoittajille tuleva osuus tulee mää-
rätä maksettavaksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta näiden sijoituksen pääomanpalautuksena. 
 
 
11. IMMATERIAALIOIKEUDET JA TIETOTAITO 
 
11.1 Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät tekijänoikeudet ja sen lähioikeudet, 
tavaramerkit, patentit, hyödyllisyysmallioikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä tekninen osaaminen ja 
tietämys ja kaikki Yhtiön toiminnassa tai niiden toimintaan liittyen syntynyt materiaali ja niihin liittyvät 
oikeudet (”Immateriaalioikeudet”), siltä osin kuin Immateriaalioikeudet ovat syntyneet Henkilöosakkaiden 
toiminnan tuloksena, kuuluvat Yhtiölle, ja Yhtiöllä on täydet oikeudet näiden Immateriaalioikeuksien edel-
leen luovutukseen ja näiden Immateriaalioikeuksien kohteiden muuttamiseen. 
 
11.2 Kaikki Yhtiön liiketoiminnalle tarpeelliset Immateriaalioikeudet pyritään suojaamaan parhaalla mah-
dollisella tavalla kohtuullisin kustannuksin. Uusien työntekijöiden työsopimuksiin ja vanhojen työntekijöi-
den uusiin työsopimuksiin otetaan määräykset, joissa sovitaan Immateriaalioikeuksien siirtymisestä Yhtiölle 
kohtaa 11.1 vastaavalla tavalla. Tämä sopimuskohta ei rajaa työntekijöiden lainmukaista oikeutta korvauk-
seen työsuhdekeksinnöistä. 
 
 
12. OSAKKEIDEN MYYNTI, LUOVUTUS JA LUNASTUS  
 
12.1 Yleistä 
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12.1.1 Osapuolten ensisijaisena tarkoituksena on hallinnoida ja kehittää Yhtiön liiketoimintaa Liiketoiminta-
suunnitelman mukaisesti siten, että Yhtiöstä muodostuu mielenkiintoinen sijoituskohde myöhemmän vaiheen 
pääomasijoittajille tai muulle taholle ja että Rahasto onnistuu myymään omistamansa Yhtiön Osakkeet ja 
Optiot osittain tai kokonaan myöhemmän vaiheen pääomasijoittajalle tai muulle taholle. Ajasta, minkä aika-
na Rahasto on arvioinut sijoituksen realisoinnin olevan mahdollista, käytetään jäljempänä nimitystä syöttö-
jakso, jonka päättymispäivä on ___ . Osapuolia koskevista menettelytavoista syöttöjakson aikana on sovittu 
jäljempänä kohdassa 12.2.   
 
12.1.2 Mikäli Rahasto on syöttöjakson päätyttyä edelleen Yhtiön osakkaana, on Osakkaiden toissijaisena 
tarkoituksena  toteuttaa yhdessä Rahaston irtaantuminen muulla tavoin kuten esimerkiksi Yhtiön koko osa-
kekannan myynnillä kolmannelle taholle taikka Yhtiön koko liiketoiminnan tai sen olennaisen osan myynnil-
lä kolmannelle taholle tai Rahaston omistamien Yhtiön Osakkeiden ja Optioiden myynnillä Henkilöosakkail-
le tai Sijoittajalle. Menettelytavoista tämän jakson aikana on sovittu jäljempänä kohdassa 12.3.  
 
12.1.3 Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, jonka tarkoitus on turvata Osapuolia tämän kohdan 12 
vastaisilta luovutuksilta. Osapuolet sitoutuvat siihen, että luovutettaessa Yhtiön osakkeita tämän Sopimuksen 
ehtojen mukaisesti yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen ei vedota ja hallituksen tulee antaa suostumus-
lausekkeen mukainen suostumus luovutukselle.  
 
12.1.4 Mikäli Osakkaat myyvät tai muutoin luovuttavat Osakkeensa tai Optionsa kokonaan tai osittain tai 
Yhtiö laskee liikkeelle Osakkeita tai Optioita tämän Sopimuksen ulkopuoliselle osapuolelle, tulee luovutuk-
sensaajan tai merkitsijän sitoutua noudattamaan tätä Sopimusta.  
 
12.1.5 Osapuolet sopivat, että myytäessä Yhtiön osakekanta tai Yhtiön liiketoiminta tai sen olennainen osa 
kolmannelle taholle Sijoittajat eivät tule antamaan Yhtiön tai sen liiketoiminnan ostajalle kauppaan liittyviä 
ns. myyjän vakuutuksia.  
 
12.1.6 Osapuolet sopivat, että mikäli Rahasto on myöntänyt Yhtiölle lainaa, on Rahastolla oikeus vaatia, että 
nämä lainat maksetaan Rahastolle takaisin Rahaston luovuttaessa kaikki omistamansa Yhtiön Osakkeet ja 
Optiot.  
 
12.2 Rahaston omistamien Yhtiön Osakkeiden ja Optioiden myynti ennen syöttöjakson päätty-
mistä ja Henkilöosakkaiden luovutuskielto 
 
12.2.1 Osapuolten yhteisen tavoitteen mukaisesti Rahasto pyrkii myymään omistamansa Yhtiön Osakkeet ja 
Optiot kokonaan tai osittain kolmannelle taholle heti kun Yhtiö on sellaisessa kehitysvaiheessa, että se on 
kiinnostava sijoituskohde myöhemmän vaiheen pääomasijoittajalle, teolliselle partnerille tai muulle sijoitta-
jataholle.  
 
12.2.2 Rahaston myydessä omistamansa Yhtiön Osakkeet ja Optiot ennen  syöttöjakson päättymistä Henki-
löosakkailla ei ole sopimuskohdassa 12.3 mainittuja myötämyyntioikeutta eikä -velvollisuutta eikä etuosto-
oikeutta kauppaan liittyen.  
 
12.2.3 Henkilöosakkaat ja Yksityissijoittaja sitoutuvat syöttöjakson päättymispäivään asti olemaan luovut-
tamatta tai muuten siirtämättä omistamiaan Yhtiön Osakkeita tai Optioita ilman Rahaston suostumusta. 
 
12.3 Yhtiön Osakkeiden ja Optioiden myynti syöttöjakson päättymisen jälkeen. Kolmansien 
osapuolten tarjoukset ja myötämyyntioikeus. 
 
12.3.1 Jos ulkopuolinen taho tai joku Osakkaista  syöttöjakson päättymisen jälkeen kirjallisesti, vilpittömäs-
sä mielessä, tarjoutuu vakavasti otettavalla tavalla ostamaan Yhtiön koko osakekannan tai enemmistön Yhti-
ön Osakkeista ja Optioista taikka Yhtiön koko liiketoiminnan taikka olennaisesti ottaen Yhtiön kaikki varat 
ja Sijoittajat hyväksyvät tarjouksen, mutta yksi tai useampi muista Osakkaista ei halua myydä Osakkeitaan, 
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ovat kieltäytyneet Osakkaat velvollisia ostamaan tarjouksen hyväksyvien Osakkaiden omistamat Osakkeet ja 
Optiot tarjouksen mukaisilla ehdoilla.  
 
Mikäli kieltäytyneet Osakkaat eivät täytä ostovelvoitettaan neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa 
siitä, kun he ovat saaneet tiedon kyseisestä ostotarjouksesta ja muiden Osakkaiden tarjouksen hyväksyvästä 
kannasta, heidän katsotaan hyväksyneen ostotarjouksen ja olevan velvollisia luovuttamaan omistamansa 
Osakkeet ja Optiot tarjouksen mukaisin ehdoin  tai myötävaikuttamaan liiketoiminnan tai varojen myyntiin 
kolmannen osapuolen tarjoamilla ehdoilla.  
 
Sijoittajilla ei ole velvollisuutta hyväksyä kolmannen osapuolen tarjousta, eikä tämä sopimuskohta anna 
muille Osakkaille oikeutta vaatia tarjouksen hyväksymistä ellei osakkeista tarjottu kauppahinta ole vähintään 
-------- euroa osakkeelta. 
 
12.3.2 Mikäli Osapuoli milloin tahansa  syöttöjakson päättymisen jälkeen neuvottelee omistamiensa Yhtiön 
Osakkeiden tai Optioiden myynnistä muutoin kuin toimien yhdessä muiden Osapuolten kanssa Yhtiön koko 
osakekannan tai liiketoiminnan myyntiä tavoitellen, on kyseinen Osapuoli velvollinen huolehtimaan siitä, 
että kaikille Osapuolille tarjotaan mahdollisuus myydä samanaikaisesti yhtä suuri suhteellinen osuus omis-
tamistaan Osakkeista ja Optioista vastaavalla osakekohtaisella hinnalla ja muutoin samoilla ehdoilla kyseessä 
olevalle ostajalle tai ostajille.  
 
Esitys tai ilmoitus myötämyyntioikeudesta on tehtävä kirjallisesti Yhtiön hallitukselle, jonka tulee 14 päivän 
kuluessa saattaa se Osapuolten tietoon. Esityksen tulee sisältää tieto ostajasta sekä osakkeista maksettavasta 
vastikkeesta. Osapuolen, joka haluaa käyttää myötämyyntioikeuttaan, tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti Yh-
tiön hallitukselle 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon myyntioikeudesta.  
 
12.3.3 Muilla Osapuolilla ei ole edellisen kappaleen mukaista myötämyyntioikeutta Sijoittajien luovuttaessa 
omistamansa Osakkeet tai Optiot jollekin toiselle Sijoittajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai 
tällaisen yhtiön hallinnoimalle rahastolle. 
 
12.3.4 Mikäli Yhtiön koko liiketoiminta myydään, Yhtiö on tämän jälkeen purettava ja Yhtiön varat on jaet-
tava Yhtiön osakkeenomistajille tämän Sopimuksen mukaisesti. 
 
12.4 Realisointietuoikeus 
 
12.4.1 Osapuolet sopivat, että mikäli Yhtiön koko osakekanta tai liiketoiminta myydään tai Yhtiö joutuu 
selvitystilamenettelyyn, Sijoittajilla on etuoikeus saada suoritus ulkopuolisen tahon tai Yhtiön maksamasta 
vastikkeesta, kunnes Sijoittajat ovat saaneet takaisin kohdan 6.2 mukaisen sijoituksensa määrän kokonaisuu-
dessaan [lisättynä x (x) prosentin vuotuisella korolla koko sijoitukselleen]. 
 
12.4.2 Sijoittajien kohdan 12.4.1 mukaisesti saaman suorituksen jälkeen on muilla Osakkailla omistuksensa 
suhteessa vastaava oikeus saada suoritus ulkopuolisen tahon tai Yhtiön maksamasta vastikkeesta, kunnes 
Osakas on saanut takaisin sijoituksensa määrän kokonaisuudessaan.  
 
12.4.3 Kohtien 12.4.1 ja 12.4.2 mukaisten suoritusten jälkeen on kaikilla Osakkailla oikeus jäljellä olevaan 
vastikkeeseen omistuksiensa mukaisessa suhteessa.  
 
12.4.4 Osapuolet sitoutuvat siihen, että vastikkeen jakamisesta tämän kohdan 12.4. mukaisesti sovitaan 
asianmukaisesti realisoinnin yhteydessä, esim. osakkeiden myyntiä koskevassa kauppakirjassa. 
 
 
13. HENKILÖOSAKKAIDEN TYÖPANOKSET JA OSAKKEIDEN LUNAS-
TUS   
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13.1 Henkilöosakkaiden työskentelyvelvollisuus 
 
13.1.1. Rahaston ja Yksityissijoittajien päätös tehdä tämän Sopimuksen tarkoittamat sijoitukset perustuvat 
erityisesti siihen, että Henkilöosakkaat ovat ja jatkavat Yhtiön palveluksessa täysiaikaisina työntekijöinä ja 
että heidän asiantuntemuksensa on ja pysyy Yhtiön käytettävissä.  
 
Kukin Henkilöosakas sitoutuu parhaimman kykynsä mukaan toimimaan Yhtiön palveluksessa työsopimus-
tensa mukaisesti -------- saakka  
  
Hallitus voi myöntää Henkilöosakkaalle oikeuden toimia Yhtiön ulkopuolisissa tehtävissä, mikäli tällaisten 
tehtävien hoitamisen ei katsota olevan Yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa. Selvyyden vuoksi todetaan, että 
___:n toiminta ___ Oy:n hallituksessa ei ole tämän kohdan  vastaista.  
 
Mikäli Henkilöosakkaan työ –tai toimisuhde Yhtiön kanssa päättyy Yhtiön irtisanoessa työ– tai toimisuh-
teen, mikä päätös edellyttää aina Yhtiön hallituksen päätöstä, tai mikäli työ- tai toimisuhde päättyy Henkilö-
osakkaan irtisanoutumiseen tai työ- tai toimisuhteen purkamiseen tämän toimesta seuraavilla perusteilla: 
 
a) Henkilöosakkaan puolison, lapsen tai läheisen perheenjäsenen kuolema tai pitkäaikainen sairaus, joka 
estää Henkilöosakasta hoitamasta työsopimuksen mukaisia velvoitteitaan; 
 
b) Henkilöosakkaan työ- tai toimisuhteen irtisanominen tai purkaminen millä tahansa muulla perusteella, 
kuin työsopimuslain 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 pykälän perusteella (pois lukien Henkilöosakkaan pitkä-
aikainen sairaus); 
 
c) Henkilöosakkaan itse irtisanoessa tai purkaessa työ- tai toimisuhteen olosuhteissa, joissa työntekijöillä on 
oikeus irtisanoa työ –tai toimisuhde päättymään työnantajasta johtuvasta syystä työsopimuslain nojalla; ja 
 
d) Millä tahansa perusteella edellä mainitun ajankohdan päättymisen jälkeen; 
 
on Henkilöosakkaan työ- tai toimisuhteen päättymisen katsottava tapahtuneen hyväksyttävästä syystä. Mikäli 
Henkilöosakkaan työ– tai toimisuhde päättyy työntekovelvoitteen aikana millä tahansa muulla perusteella 
kuin yllä kohdissa ”a”–”c”  on työ– tai toimisuhteen katsottava päättyneen ei-hyväksyttävästä syystä. Yksit-
täistapauksessa hallitus voi yksimielisesti sopimusteitse päättää hyväksyttävästä syystä. 
 
Henkilöosakas, jonka työ –tai toimisuhde on päättänyt hyväksyttävästä syystä, on velvollinen tarjoamaan 
muut kuin vapaat osakkeensa lunastettavaksi i) niiden käyvästä arvosta  tai ii) hinnalla, joka vastaa osakkeen 
merkintähintaa, kumpi edellä mainituista hinnoista on korkeampi. Tämän kohdan mukaisella käyvällä arvolla 
tarkoitetaan osakkeiden käypää arvoa, jonka määrittelee Keskuskauppakamarin hyväksymä riippumaton 
tilintarkastaja hallituksen toimeksiannosta. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan riippumattoman tilintarkasta-
jan tekemää käyvän arvon määritystä.    
 
Tämän kohdan perusteella lunastuksesta vapaiden osakkeiden  määrä on seuraava: 
 

Päivämäärä Henkilöosakkaan omistamat lunas-
tuksesta vapaat osakkeet 

----- tai sitä ennen 0% 
----- jälkeen, mutta ennen -------  

50% 
-------- jälkeen, mutta ennen -------  

75% 
---------jälkeen 100% 
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Vapaiden osakkeiden määrittelyssä ratkaisevana hetkenä pidetään päivää, jolloin Henkilöosakkaan työ- tai 
toimisuhteen päättämistä koskeva kirjallinen ilmoitus on annettu tiedoksi henkilöosakkaalle. 
 
Ei-hyväksyttävästä syystä lähtevä on velvollinen tarjoamaan kaikki osakkeensa lunastettavaksi i) niiden käy-
västä arvosta tai ii) hinnalla, joka vastaa osakkeen merkintähintaa, kumpi edellä mainituista hinnoista on 
alhaisempi. 
 
13.2 Henkilöosakkaiden kilpailukiellot 
 
13.2.1 Henkilöosakkaat sitoutuvat siihen, että he tai heidän suorassa tai välillisessä määräysvallassaan olevat 
yritykset eivät suoraan eivätkä välillisesti kilpaile Yhtiön kulloinkin harjoittaman liiketoiminnan kanssa tai 
siihen liittyvissä tehtävissä tai muutoin estä edistämästä Yhtiön liiketoiminnan laajentamista ja kehittämistä. 
Henkilöosakkaat sitoutuvat noudattamaan tätä kilpailukieltoa tämän Sopimuksen voimassaoloaikana, sekä 
kahden vuoden ajan ko. Henkilöosakkaan välittömän tai välillisen osakkeenomistuksen päättymisestä Yhti-
össä. 
 
13.2.2 Kohdan 13.1.1 mukainen kilpailukielto ei koske tilannetta, jossa Henkilöosakkaan työ- tai toimisuhde 
Yhtiössä päättyy Yhtiön toimesta tapahtuvan työsopimuslain vastaisen tai tuotannollisista ja taloudellisista 
syistä tehtävän irtisanomisen vuoksi.  
 
13.2.3 Sijoittajat sitoutuvat siihen, etteivät ne aseta Yhtiön hallituksessa toimivaa edustajaansa itsensä tai 
minkään hallinnoimansa rahaston edustajaksi yhtiöön, joka kilpailee Yhtiön harjoittaman liiketoiminnan 
kanssa. Osapuolet toteavat, että mikään tässä sopimuksessa ei estä Sijoittajien kanssa samaan konserniin 
kuuluvia yhtiöitä tai osakkuusyhtiöitä eikä Rahaston hallinnoimia rahastoja tekemästä sijoituksia tai anta-
masta rahoitusta ja takauksia Yhtiön kanssa samalla alalla toimiville yhtiöille.  
 
 
14. MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
14.1 Kustannukset 
 
14.1.1 ___ Oy:n työstä aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet Yhtiötä koskevasta tarkastuksesta 
vastaa Yhtiö. 
 
14.2 Salassapito 
 
14.2.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toistensa luottamuksellisen tiedon, siltä osin kuin sen luovut-
taminen ei ole tarpeen Yhtiön liiketoiminnan tai tämän Sopimuksen 12 kohdan mukaisen Yhtiön Osakkeiden 
tai Optioiden myynnin kannalta, tämän Sopimuksen voimassa ollessa ja kahden vuoden ajan tämän Sopi-
muksen lakkaamisesta lukien. 
 
14.2.2 Luottamuksellisena tietona pidetään kaikkea tähän sopimukseen, Yhtiöön tai Osapuoliin tai näiden 
liiketoimintaan liittyvää tietoa, joka ei ole yleisessä tiedossa.  

 
14.2.3 Osapuolilla on oikeus tiedottaa Rahaston Yhtiöön tekemästään sijoituksesta Yhtiön nimi ja toimiala.  
 
14.2.4  Osapuolet toteavat, että tämä sopimuskohta ei rajoita lain, viranomaismääräysten tai arvopaperipörs-
sin ohjeiden edellyttämää tiedotusta eikä Finnvera -konsernin lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvia 
raportointivelvoitteita konsernin toimintaa valvoville viranomaistahoille. 
 
14.3 Tiedonsaantioikeus ja raportointi 
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14.3.1 Sijoittajilla ja niiden edustajilla on rajoittamaton oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitomateriaaliin, sopi-
muksiin ja muuhun Yhtiön hallussa olevaan Yhtiötä koskevaan asiakirjamateriaaliin, oikeus nimetä omalla 
kustannuksellaan ulkopuolinen tilintarkastaja tutkimaan sanottua materiaalia sekä saada Yhtiöltä kaikki Yh-
tiön tilintarkastajien toimittamat muistiot. Rahastolla on myös oikeus tiedon vaihtoon Yhtiöstä Tekesin ja 
Finnveran kanssa. 
 
14.3.2  Yhtiö on velvollinen toimittamaan Sijoittajille tiedot liiketoiminnan kehittymisestä ja taloudellisesta 
tilanteestaan kuten esim. kopiot tilinpäätös- ja välitilinpäätösasiakirjoista, sekä Rahaston puolivuosittaista 
raportointia varten pyydettävät tiedot. Lisäksi Yhtiö on velvollinen toimittamaan Rahastolle etukäteen kaiken 
hallituksen kokouksissa käsiteltävän aineiston sekä ylläpitämään Rahaston mallipohjan mukaista yritysprofii-
lilomaketta. 
 
14.3.3  Yhtiö on velvollinen toimittamaan Sijoittajille kuukausittain myös tuloslaskelman ja taseen, jotka 
perustuvat edellisen kuukauden kirjanpitoon, sekä 6 kuukauden kassavirtaennusteen. 
 
14.4 Vakuutukset ja viranomaisilmoitukset 
 
14.4.1 Yhtiön tulee vakuuttaa kaikki käyttö- ja vaihto-omaisuutensa alalla yleisesti noudatettavien vakuutus-
ehtojen mukaisesti. 
 
14.4.2 Yhtiö sitoutuu ottamaan ja ylläpitämään kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle johdon 
vastuuvakuutuksen, jonka korvausmäärä on vähintään 200 000 euroa.  
 
14.4.3 Tämän Sopimuksen kulloinkin edellyttämät viranomaisilmoitukset, mukaan lukien kaupparekisteri-
ilmoitukset, on tehtävä kunkin toimen edellyttämässä määräajassa, ja milloin erityistä määräaikaa ei ole an-
nettu, viipymättä ja kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoituksen tekeminen on tullut 
mahdolliseksi. 
 
 
15. TÄTÄ SOPIMUSTA JA SIIHEN LIITTYVIÄ ERIMIELISYYKSIÄ KOS-
KEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
15.1 Muutosten tekeminen 
 
15.1.1 Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja kaikkien Osapuolten yksimielisellä päätök-
sellä. 
 
15.1.2 Mikäli Yhtiöön tulee uusi osakas tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti joko siirronsaajana tai Yhtiön 
avaaman osakeannin perusteella, eikä tämä ole ennestään sopimuksen Osapuoli, osakassopimukseen liittymi-
seksi riittää, että Yhtiö ja uusi osakas allekirjoittavat liittymistä koskevan lisäyksen. Uuden Osakkaan hyväk-
symisestä päättää Yhtiön hallitus. Yhtiön velvollisuutena on lähettää ilmoitus sopimukseen liittymisestä ja 
sen perusteella päivitetty omistustaulukko myöhemmin erikseen jokaiselle Osapuolelle. 
  
15.2 Sopimuksen voimassaolo 
 
15.2.1 Tämä Sopimus tulee voimaan, kun jokainen Osapuoli on sen allekirjoittanut. 
 
15.2.2 Tämä Sopimus on voimassa kunkin Osapuolen osalta niin kauan kuin Osapuoli ja yksikin toinen 
Osapuoli on Yhtiön osakkeenomistaja. Yhtiön osalta tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä 
Sopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien muiden Osapuolten osalta. Tämän sopimuskohdan osalta 
osakkeenomistajana pidetään myös sitä, jolla on omistuksessaan vain Yhtiön Optioita. 
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15.2.3 Sopimus lakkaa kuitenkin kaikissa tapauksissa olemasta voimassa, kun Yhtiön koko osakekanta 
myydään tai Yhtiö sulautuu. 
 
15.2.4 Osapuolet toteavat, että Sopimuksen ehtojen vastainen Osakkeiden tai Optioiden luovutus ei vapauta 
luovuttajaa sopimuksen mukaisista velvoitteista ja toisaalta, että tämän Sopimuksen mukainen Osakkeiden ja 
Optioiden luovutus siten, että luovuttaja ei enää omista Osakkeita tai Optioita, johtaa siihen, että luovuttaja ei 
ole enää tämän Sopimuksen Osapuoli eikä luovuttajalla ole enää tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia. 
 
15.2.5  Sopimuksen kohdat 13.1 (Kilpailukielto), 14.2 (Salassapito), 15.5 (Sopimusrikkomus ja sopimussak-
ko) ja 15.6 (Erimielisyydet ja Sovellettava laki) sitovat Osapuolia vielä senkin jälkeen, kun Osapuoli on la-
kannut olemasta tämän Sopimuksen Osapuoli. 
 
15.3 Muut sopimukset ja tulkinta 
 
15.3.1. Tämä Sopimus liitteineen käsittää Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen kokonai-
suudessaan. Aiemmat Osapuolten tai tiettyjen Osapuolten välillä mahdollisesti solmitut osakassopimukset tai 
muut suulliset tai kirjalliset välipuheet tämän Sopimuksen sääntelemissä asioissa ovat mitättömiä. 
 
15.3.2 Tähän sopimukseen sovelletaan täydentävinä sopimuksen liitteiden ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä. 
Mahdollisissa ristiriitatilanteissa sovelletaan ensisijaisesti tämän Sopimuksen määräyksiä, toissijaisesti liit-
teiden ja tämän jälkeen yhtiöjärjestyksen määräyksiä. 
 
15.4 Sopimuksen siirtäminen 
 
Tätä sopimusta ei voida siirtää ilman kaikkien Osapuolten suostumusta. Osakkeiden ja Optioiden luovutus ja 
siihen liittyvä sopimuksen siirto on säännelty kohdassa 12. 
 
15.5 Eräät sopimusrikkomukset ja sopimussakko 
 
15.5.1  Jäljempänä tässä kohdassa 15.5 ”Sopimusrikkomuksella” tarkoitetaan sellaista tämän Sopimuksen 
kohdan 8.1, 9.1.2, 12, 13.1., 14.2 tai 14.3 olennaista rikkomusta, jota ei ole korjattu kolmenkymmenen (30) 
vuorokauden kuluessa siitä, kun loukatut Osakkaat ovat rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttaneet. 
 
15.5.2 Sopimusrikkomukseen syyllistyvän Osapuolen on maksettava sopimussakkoa. Sopimussakko on ___ 
euroa per rikkomus. Sopimussakko maksetaan loukatuille Osakkaille kunkin Osakkaan osakkeenomistuksen 
suhteessa huomioon ottaen myös osakkeet, jotka Osakkailla olisi Optioiden perusteella oikeus merkitä, tai 
loukattujen Osakkaiden yksimielisesti niin vaatiessa Yhtiölle. 
 
15.5.3 Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin 
kuin vahinko ylittää sopimussakon määrän eikä tässä kohdassa 14.5 sovittu tarkoita ettei Osapuolella olisi 
oikeutta vaatia toiselta Osapuolelta muista kuin kohdassa 14.5.1 mainituista sopimusrikkomuksista aiheutu-
neiden todellisten vahinkojen korvaamista. 
 
15.5.4 Yhtiön ja Henkilöosakkaiden antamien vakuutusten rikkomisen seuraamuksista on määrätty erikseen 
tyhjentävästi kohdassa 4. 
 
15.6 Erimielisyydet ja Sovellettava laki 
 
15.6.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 
15.6.2 Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neu-
votteluteitse tai sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa 
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sovintomenettelyssä. Sovintomenettely ei estä asianosaisia saattamasta riitakysymystä välimiesoikeuden 
käsiteltäväksi kohdan 15.6.3 mukaisesti sovintomenettelyn aikana, ellei toisin ole erikseen sovittu. 
 
15.6.3 Erimielisyydet, joista Osapuolet eivät pääse neuvotteluratkaisuun, ratkaistaan lopullisesti välimies-
menettelystä annetun lain (967/92) mukaisesti Helsingissä. Välimiesoikeus koostuu yhdestä (1) välimiehestä. 
Mikäli Osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiehestä neljäntoista (14) päivän kuluessa välimiesmenet-
telyn vireille tulosta, välimiehen nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyssä 
noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Nimitettävältä välimieheltä edellytetään, 
että ratkaisu annetaan 6 kuukauden kuluessa välimiesmenettelyn vireille tulosta. 
 
 
16. SOPIMUSKAPPALEET 
 
Tätä sopimusta on laadittu ___ (x) samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle. 
 
 
__________  ___kuun ___. päivänä 2009 
 
 
YRITYS OY     ALOITUSRAHASTO VERA OY 
  
 
_____________________________  _____________________________ 
-----, toimitusjohtaja   ------, valtakirjalla  
 
  
_____________________________  _____________________________ 
----    ---- 
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