Arvoisa SSH Communications Security Oyj:n optio-oikeuksien haltija,
Olemme saaneet tiedon, että olette kiinnostuneet merkitsemään yhtiömme osakkeita hallussanne
olevilla yhtiömme optio-oikeuksilla. Jotta osakemerkintä voitaisiin toteuttaa mahdollisimman
vaivattomasti, esitämme seuraavassa joitakin käytännön ohjeita merkinnän toteuttamisesta.
1. Osakkeiden merkintähinnan maksaminen
Optio-oikeuksiemme ehtojen mukaan osakkeen merkintähinta on maksettava merkintää tehtäessa.
Maksettavaksi tulevan osakkeiden yhteenlasketun merkintähinnan pystytte laskemaan kertomalla
optioehtojen mukaisen osakekohtaisen merkintähinnan merkittävien osakkeiden määrällä.
Osakkeiden merkintähinnan pyydämme suorittamaan SSH Communications Security Oyj:n
pankkitilille Sampo FI83 8000 1878 9848 15 käyttäen tilisiirrossa viestiä muodossa ”merkitsijän nimi –
osakkeiden merkintähinnan maksu”. Pyydämme teitä ottamaan maksun suorittamisesta kuitin tai
muun tositteen, koska tarakstamme maksun suorittamisen allekirjoittaessanne kirjaamishakemusta.
2. Merkintälista ja kirjaamishakemus arvo-osuusjärjestelmää varten
Osakemerkinnän toteuttamiseksi oheinen kirjaamishakemus täytetään optiotiedoilla maksun
vastaanottamisen jälkeen, jonka optioiden haltija allekirjoittaa. Asiakirja toimii sekä osakeyhtiölain
edellytykset täyttävänä merkintälistana että arvo-osuusjärjestelmän käytännön vaatimukset täyttävänä
kirjaamishakemuksena, jolla arvo-osuustilillänne olevat optio-oikeudet muutetaan yhtiömme
osakkeiksi.
Lomakkeen yläosaan pyydämme täyttämään etu- ja sukunimenne tai mikäli osakkeiden merkitsijä on
yhteisö, yhteisön koko virallisen toiminimen. Tämän jälkeen lomakkeeseen täydennetään merkitsijän
henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus sekä osoite sekä puhelinnumero. Kansalaisuutta ja verotusmaata
koskevia tietoja tarvitsemme mahdollisia yhtiötämme koskevia verotustietoja varten. Pankkitilin osalta
voitte ilmoittaa esimerkiksi sen pankkitilin, johon arvo-osuustilinne on kytketty.
Arvo-osuustilinne numeroa koskevan tiedon pyydämme täyttämään huolellisesti, ja samaan kohtaan
pyydämme täydentämään arvo-osuustilinpitäjänne toimivan tilinhoitajayhteisön (esimerkiksi
12345678/Nordea Pankki Suomi Oyj). Huomautamme, että optio-oikeuksien, joilla osakemerkinnän
suoritatte, tulee olla kirjattuna tälle arvo-osuustilille. Mikäli haluatte, että optio-oikeuksilla merkittävät
osakkeet kirjattaisiin eri arvo-osuustilille, kuin jossa optio-oikeudet ovat, tulee se myös ilmoittaa ja
merkitä lomakkeeseen.
3. Osakemerkinnän toteuttaminen ja tarvittavat asiakirjat
Maksettuanne optionne SSH Communications Security Oyj:n tilille, pyydämme Teitä sopimaan
ennakolta tapaamisajan kirjaamishakemuksen allekirjoittamista varten Laura Grönbergin kanssa
(laura.gronberg@ssh.com).
Tapaamisen yhteydessä merkintälista täytetään valmiiksi ja allekirjoitetaan. Tämän lisäksi pyydämme
Teitä ottamaan mukaanne seuraavat asiakirjat:
-

-

Tosite osakemerkinnän maksamisesta
Henkilöllisyyden osoittavat asiakirjat henkilöllisyytenne toteamista varten
Mikäli merkinnän tekee yhteisö, pyydämme ottamaan mukaan selvityksen, josta ilmenee
nimenkirjoitusoikeutenne yhteisön puolesta (esim. Kaupparekisteriote) sekä mahdollisen
valtakirjan
Selvityksen, josta ilmenee, että arvo-osuustilillänne on ne optio-oikeudet, joilla osakemerkintä
tehdään (esim. Tiliote). Kontrolloimme tämän seikan epäselvyyksien välttämiseksi.

4. Toimenpiteet osakemerkinnän jälkeen
Kirjaamishakemuksen allekirjoituksen jälkeen Teidän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä optio-oikeuksien
muuttamiseksi yhtiömme osakkeiksi.
Huolehdimme kirjaamishakemuksen toimittamisesta tilinhoitajayhteisöllenne, joka vaihtaa optiooikeudet arvo-osuusjärjestelmässä tekniseksi apulajiksi,jotka aikanaan vaihtuvat automaattisesti
yhtiömme tavallisiksi osakkeiksi (SSH1V) arvo-osuusjärjestelmässä ja tulevat hakemuksestamme
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Omx Helsinki Oy:n päälistalla. Saatte tiedon kaupankäynnin
aloittamisen ajankohdasta mm. seuraamalla pörssitiedotteitamme.
Tehtyänne osakemerkinnän yhtiömme hallitus hyväksyy tehdyn osakemerkinnän. Hallitus hyväksyy
osakemarkintöjä pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Tämän jälkeen yhtiömme rekisteröi
osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin ja hake uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi.
Pyydämme huomioimaan, että osakemerkinnän ajankohdasta, hallituksemme kokousaikataulusta ja
kaupparekisterin käsittelyaikataulusta riippuen saattaa kestää useita viikkoja osakemerkinnän
tekemisestä siihen, kun osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalla.
Yhtiömme kiittää Teitä yhtiötämme ja osakkeitamme kohtaan osoittamastanne mielenkiinnosta.
Ystävällisin terveisin,
SSH Communications Security Oyj

