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F-SECURE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2004
Virustentorjuntatoimialan nopeimmin kasvanut yritys maailmassa vuonna 2004
(Suluissa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tilanne, ellei muuta mainittu)
Neljännen vuosineljänneksen tärkeimmät tapahtumat
-Kokonaisliikevaihto 12,6 miljoonaa euroa
-Virustentorjunta- ja hyökkäyksenestotuotteiden liikevaihto kasvoi 43 % ennätykselliseen 11,4
miljoonaan euroon
-Yrityssektorin liikevaihto kasvoi 16 % 7,4 miljoonaan euroon
-Palveluntarjoajille suunnattu myynti kasvoi 116% 2,7 miljoonaan euroon
-Kuluttajaliiketoiminta kasvoi 303 % 1,4 miljoonaan euroon
-Konserni solmi ennätykselliset yhdeksän uutta ISP-yhteistyösopimusta, joista kolme PohjoisAmerikassa
-Liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa)
-Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti kasvoi 2,3 miljoonaa 18,4 miljoonaan euroon
-Kassavirta 2,8 miljoonaa positiivinen
Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat
Kokonaisliikevaihto 47,3 miljoonaa euroa; kasvua 21 %
-Konserni oli virustentorjunnan ja hyökkäykseneston alalla maailman nopeimmin kasvanut yritys
-Virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 50 % ennätysmäiselle
tasolle 40,9 miljoonaan euroon
-Yrityssektorin liikevaihto kasvoi 25 % 28,1 miljoonaan euroon
-Palveluntarjoajille suunnattu myynti kasvoi 137 % 8,5 miljoonaan euroon
-Konserni saavutti markkinajohtajuuden ISP-liiketoiminnassa Euroopassa
-Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 335 % 4,1 miljoonaan euroon
-Konserni vankisti johtajuuttaan langattomien laitteiden tietoturvaliiketoiminnassa
-Konserni solmi 22 uutta ISP-yhteistyösopimusta, joista 5 Pohjois-Amerikassa
-Liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa)
-Liiketulos 14,4% liikevaihdosta (3,9%)
-Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti kasvoi 3,2 miljoonaa 18,4 miljoonaan euroon
-Kassavirta 9,9 miljoonaa positiivinen
-Osakekohtainen tulos (EUR) 0,09 (0,01)

Konsernin liiketoiminta vuonna 2004
Vuosi 2004 oli konsernille vakaan ja kannattavan kasvun vuosi. Koko vuoden liikevaihto oli 47,3
miljoonaa euroa, mikä merkitsee 21 % kasvua. Liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (1,5
miljoonaa). Kassavirta oli 9,9 miljoonaa positiivinen (5,3 miljoonaa) ja ennakkomaksuksi kirjattu
myynti 18,4 miljoonaa vuoden lopussa (15,2 miljoonaa).
Liikevaihdon maantieteellinen jakautuma oli seuraava: Pohjoismaat 34 % (33 %), muu Eurooppa
47 % (35 %), Pohjois-Amerikka 10 % (21 %) ja muu maailma 9 % (11 %). Virustentorjunta- ja
hyökkäyksenestotuotteiden osuus liikevaihdosta oli 86 % (70 %), salaustuotteiden 13 % (29 %) ja
muiden tuotteiden vajaat 1 % (1 %).

Virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoliiketoiminta kasvoi 50%, kun taas salaustuotteiden myynti
laski 45 %. Virustentorjunnan ja hyökkäykseneston puolella kasvu oli kokonaisuudessaan
vahvaa, mutta erityisen voimakasta palveluntarjoaja- ja kuluttajasegmenteillä. F-Securen asema
maailman nopeimmin kasvaneena virustentorjunta-alan yrityksenä vuonna 2004 on vahva merkki
yrityksen tuotteiden ja liiketoiminnan kilpailukyvystä.
Kehitys kuvastaa yhtiön strategiaa, jonka mukaan vahvistetaan asemaia Euroopan markkinoilla
ja keskitytään virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoliiketoimintaan.
Kiinteät kulut olivat yhteensä 37,7 miljoonaa euroa (33,9 miljoonaa) ja kasvoivat vuoden loppua
kohden (10,1 miljoonaa neljäntenä neljänneksenä). Yhtiö on nyt aktivoinut osan
kehitysmenoistaan, mikä pienentää menoja noin 0,3 miljoonalla eurolla. Aiemmin yhtiö ei ole
aktivoinut kehitysmenojaan. Asiaa on käsitelty tarkemmin jäljempänä IFRS-osuudessa. Kulujen
nousu heijastaa yhtiön strategiaa lisätä kasvua markkinoinnin ja myyntikanavien kehitystoimien
avulla.
Konsernin asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvällä tasolla; yleisarvosana oli 4,30 (4,31) asteikolla
1 – 5.

Liiketoiminta eri toimialoilla
Yritysasiakassektorin liikevaihto oli 28,1 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa), mikä on 69 %
virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoliiketoiminnasta. Monipuolinen tuotevalikoima, lisääntynyt
markkinointi ja kanavakumppaneiden määrän kasvu tukivat vankkaa 25 % kasvua. Linuxympäristöön liittyvä liiketoiminta kasvoi voimakkaasti vuonna 2004 ja sen osuus oli yli 10 %
yrityssektorin kokonaisliikevaihdosta.
Palveluntarjoajakanavan (ISP) tuottama liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa), mikä
on 21% virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoliiketoiminnasta. Tämän sektorin vuosikasvu oli 137
%. Uusien kumppanuuksien julkaisemisen lisäksi vanhojen yhteistyökumppaneiden kautta saatu
liikevaihto jatkoi kasvuaan. Viimeisen neljänneksen aikana solmittiin yhdeksän uutta sopimusta ja
ISP-kumppanuussopimuksia on kokonaisuudessaan yhteensä 41. Tämä liiketoimintamalli
käynnistettiin menestyksekkäästi myös Pohjois-Amerikassa. Vuoden 2004 tärkeimpiä tavoitteita
oli saavuttaa markkinajohtajuus ISP-sopimusten alalla Euroopassa, mikä saavutettiin, ja ero
markkinoiden seuraavaan yritykseen on selkeä.
Kuluttajasektorin liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa), mikä vastaa 10 %
virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoliiketoiminnasta. Liikevaihdon kasvuprosentti oli erittäin
korkea (335 %), koska tämä on yhtiölle suhteellisen uusi toiminta-alue. Myyntiä edisti uusien
jälleenmyyjäkumppaneiden suuri määrä, positiivinen näkyvyys lehdistössä sekä kasvanut
internetin kautta tapahtunut myynti.
Kämmen- ja langattomien laitteiden tietoturvan osuus oli alle 1 % virustentorjunta- ja
hyökkäyksenestoliiketoiminnasta. Liiketoimintamahdollisuuden tulevaisuuden näkymät ovat
parantuneet vuoden kuluessa, ja mielenkiinto yhtiön ratkaisuja kohtaan on kasvanut
puhelinvalmistajien, matkapuhelinoperaattoreiden ja yritysasiakkaiden piirissä.
Salausliiketoiminta väheni 45 % vuoden 2004 aikana, koska konserni panosti virustentorjunta- ja
hyökkäyksenestotuotteisiin ensisijaisena liiketoiminta-alueenaan. Yhtiö solmi yksinoikeudella
salaustuotteiden jakelusopimuksen WRQ Inc:n kanssa, ja liikevaihto laski edelleen jakelijaalennusten vuoksi.
Viruksenesto- ja hyökkäyksenestoliiketoiminnan kilpailutilanne säilyi muuttumattomana ja
hintataso pysyi vakaana koko vuoden ajan. Microsoft Corporation on julkistanut ostavansa
ohjelmistotalo Sybarin. Näin se saa virustentorjuntatuotteita viestintäpalvelimiin. Tämä osa-alue

on varsin pieni osa virustentorjuntamarkkinoita ja epäolennainen F-Securelle, koska konserni ei
tyypillisesti myy virustentorjuntaratkaisuja viestintäpalvelimille erikseen. Yritykset ostavat yleensä
palvelinohjelmat osana kokonaisratkaisua. Konsernin näkemyksen mukaan F-Securen Total
Suite –ohjelmistojen, jotka sisältävät myös palvelinratkaisun muiden ohjelmien lisäksi, myynti ei
tule tästä kärsimään.
Yhteistyökumppanit
Yrityssektorilla lisäarvoa tuottavien jälleenmyyjäkumppaneiden määrä on lähes
kaksinkertaistunut tärkeimmillä markkinoilla vuoden 2004 aikana. Pääpaino kanavien
kehittämisessä oli Euroopan suurimmissa maissa, Saksassa, Ranskassa, Englannissa ja
Italiassa, joissa yhtiöllä on oma toimisto.
Tarkasteluvuoden aikana solmittiin suuri määrä kumppanuussopimuksia palveluntarjoajien
kanssa. Vuoden loppupuolella tämä toimintamalli käynnistettiin menestyksekkäästi PohjoisAmerikassa, jossa uusia julkistettuja yhteistyökumppaneita olivat Charter Communications
(USA), Insight Communications (USA), Cogeco Cable (Kanada) ja Shaw Communications
(Kanada). Palveluntarjoajakumppaneiden (ISP) määrä on tällä hetkellä 41 kaikkiaan 19 maassa.
Lisäys vuoden 2004 aikana oli 22.
Kuluttajasektorilla pääpaino on ollut jakelukanavan kehittämisessä Skandinaviassa ja Länsi- ja
Keski-Euroopan markkinoilla. Merkittävä kumppanuussopimus solmittiin marraskuussa KOCH
Median kanssa, joka toimii jakelijana saksankielisissä maissa.
Kämmen- ja langattomien laitteiden tietoturva-alueella avainkumppani on Nokia. Konserni
toimittaa virustentorjunta- ja hyökkäyksenestoratkaisuja Nokian S/60-käyttöjärjestelmään
perustuvan tuotelinjan tuotteisiin. Viimeisen vuosineljänneksen aikana julkistettiin
kumppanuussopimus Elisa Communicationsin kanssa, kun Elisa otti käyttöön maailman
ensimmäisen matkaviestinoperaattorin ylläpitämän virustentorjuntapalvelun.

Tuotejohtaja
Vuoden 2004 aikana virustentorjunta- ja hyökkäystenestoratkaisut muuttuivat laajemmiksi, koska
tarkasteluvuodena aikana esiintyneet verkkomato-ongelmat yksistään toivat esiin konekohtaisen
palomuurin välttämättömyyden. Uusien tuotteiden lisäksi olemassa olevia tuotteita täydennettiin
uusilla tietoturvaominaisuuksilla, kuten roskapostinestolla, vakoojaohjelmien tunnistamisella ja
lapsilukkotoiminnoilla.
Uudet tuotejulkistukset saivat laajaa huomiota alan lehdistössä sekä Euroopassa että USA:ssa.
Lisäksi F-Securelle myönnettiin vuoden 2004 Frost & Sullivan Technology Innovation Award palkinto. Palkinto annettiin tunnustuksena F-Securen uraauurtavasta toiminnasta langattomien
järjestelmien tietoturvaratkaisujen kehittäjänä.
Tarkasteluvuoden aikana julkistettu F-Secure Spam Control havaitsee, suodattaa ja poistaa
sähköpostin roskapostiviestit. Sitä voidaan käyttää F-Secure Internet Gatekeeper- ja F-Secure
Anti-Virus for Microsoft Exchange –tuotteiden yhteydessä.
Yhtiön Linux-käyttöalustalle tarkoitetussa virustentorjunta- ja hyökkäyksenestotuotesarjassa
julkistettiin vuoden aikana useita uusia tuotteita ja tuoteversioita. Yhtiöllä on nyt kattava valikoima
tuotteita myös tälle käyttöalustalle.
F-Secure Policy Manager 5.60 julkistettiin elokuussa. Sitä käytetään yhtiön virustentorjunta- ja
hyökkäyksenesto-ohjelmien jakeluun ja valvontaan graafisen web-pohjaisen käyttöliittymän
avulla. Tuotteesta on nyt saatavilla myös ranskan-, saksan- ja japaninkieliset versiot.
Pienille ja keskisuurille yrityksille tähdätyt F-Secure Anti-Virus Client Security ja F-Secure AntiVirus Small Business Suite saivat hyvän vastaanoton markkinoilla.
Vuoden 2004 neljännen vuosineljänneksen aikana julkistettiin F-Secure Internet Security 2005 ja
F-Secure Anti-Virus 2005. Niiden kohderyhminä ovat kotikäyttäjät sekä pienet yritykset, joissa ei
ole omaa IT-osastoa. F-Secure Internet Security 2005 antaa täydellisen suojan Internetin uhkia
vastaan. Tuote on toiminut erittäin hyvin ja voittanut useita vertailuja alan johtavissa lehdissä
(mm. PC Pro Englannissa, PC Magazine Italiassa, c’t Saksassa).

Henkilöstö ja organisaatio
Konsernissa oli vuoden lopussa 306 työntekijää (283 vuoden 2003 lopussa).
Konsernin johtoryhmään kuuluvat Risto Siilasmaa (toimitusjohtaja), Kimmo Alkio
(varatoimitusjohtaja), Pirkka Palomäki (tuotekehitysjohtaja), Aki Mänttäri (henkilöstöjohtaja) ja
Taneli Virtanen (talousjohtaja).

Rahoitus
Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana vuoden aikana. Konsernin omavaraisuusaste
31.12.2004 oli 84% (78 %). Rahoitustulot vuonna 2004 olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa (1,1
miljoonaa).
Kassavirta oli koko vuoden osalta 9,9 miljoonaa euroa positiivinen (5,3 miljoonaa). Konsernin
likvidit varat 31.12.2004 olivat 49,3 miljoonaa euroa (39,5 miljoonaa).
Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen vaihtokurssin muutoksella on ollut negatiivinen vaikutus
sekä liikevaihtoon että tulokseen.

Investoinnit
Konsernin investoinnit vuoden 2004 aikana olivat 2,9 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa vuonna
2003). Investoinnit koostuivat lähinnä IT-laitteista,–ohjelmistoista ja kehitysmenojen aktivoinnista.

Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat
Vuonna 2004 merkittiin yhteensä 1.240.618 F-Securen osaketta vuoden 1998 B-optio-ohjelman
mukaisesti ja 805.696 osaketta C-optio-ohjelman mukaisesti. Kaikkiaan 202.850 F-Securen
osaketta merkittiin vuoden 1999 ensimmäiseen optio-ohjelmaan liittyvillä D-optiotodistuksilla.
Yhteensä 554.155 F-Securen osaketta merkittiin F-Securen vuoden 1999 toiseen optioohjelmaan liittyvillä 1999D-optiotodistuksilla, 2001B-optiotodistuksilla, 2001C-optiotodistuksilla,
2001D-optiotodistuksilla, 2002A-optiotodistuksilla ja 2002C-optiotodistuksilla. Yhteensä 170.977
F-Securen osaketta merkittiin F-Securen vuoden 1999 kolmanteen optio-ohjelmaan liittyvillä
2001B-optiotodistuksilla, 2001D-optiotodistuksilla ja 2002A-optiotodistuksilla. F-Securen
osakkeita merkittiin yhteensä 2.250 vuoden 2002 optio-ohjelmaan liittyvillä A1/A2optiotodistuksilla.
Yhteensä osakkeiden määrä kasvoi 2.976.546:lla. Osakepääoman vastaava lisäys, yhteensä
29.765,46 euroa, merkittiin kaupparekisteriin vuoden aikana.
Raportointijakson jälkeen tammikuussa on merkitty yhteensä 131.190 F-Securen osaketta
vuoden 1998 optio-ohjelmaan liittyvillä C-optiotodistuksilla. Yhteensä 30.598 F-Securen osaketta
on merkitty F-Securen vuoden 1999 toiseen optio-ohjelmaan liittyvillä 2001B-optiotodistuksilla,
2001D-optiotodistuksilla ja 2002B-optiotodistuksilla. Kokonaisuudessaan osakkeiden määrä
nousi 161.788:lla. Vastaava osakepääoman lisäys eli 1.617,88 euroa merkittiin kaupparekisteriin
12.1.2005.
Nousun seurauksena F-Securen osakepääoma on nyt 1.496.714,38 euroa ja osakkeiden määrä
yhteensä 149.671.438. Kaikkien voimassa olevien optio-ohjelmien laimennusvaikutus huomioon
ottaen osakkeiden kokonaismäärä olisi 163.185.050.

IFRS-raportointi
F-Secure julkistaa tilinpäätöstiedot IFRS-standardien mukaisesti vuodelta 2005. IFRS:n
mukainen vuoden 2004 tase ja vuoden 2004 neljännekset (vertailutiedot) julkistetaan
myöhemmin tänään.
Merkittävimmät IFRS:n aiheuttamat muutokset liittyvät tuotekehityksen aktivointiin ja
myönnettyjen optioiden kustannuksiin. Muutosten vaikutus on suhteellisen vähäinen.
Vuotta 2005 koskevien IFRS-sääntöjen vuoksi konserni on tehnyt joitakin muutoksia vuoden
2004 tilinpäätökseen, jotta ne vastaisivat IFRS:n periaatteita. Tuotekehitysmenot on aktivoitu
yhtiön noudattamien IFRS-periaatteiden mukaan. Tämän vaikutus on noin 0,3 miljoonaa euroa
vuoden 2004 ja neljännen neljänneksen osalta. Lisäksi yhtiö on kirjannut laskennallisia
verosaatavia IFRS:n/FAS:n periaatteiden mukaan. Tämän vaikutus tulokseen on noin 6,4
miljoonaa euroa positiivinen.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (Corporate Governance)

F-Secure noudattaa HEX:n, Suomen keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja työnantajien
keskusliiton joulukuussa 2003 julkistamia listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä
(Corporate Governance) koskevia suosituksia, kuten yrityksen verkkosivuilla on kuvattu.

Tulevaisuuden näkymät
Konsernin saavutettua nopeimman kasvun maailmassa virustentorjunta- ja
hyökkäyksenestoliiketoiminnassa päätavoitteena on edelleen kasvaa selvästi alan markkinaa
nopeammin. Tämä saavutetaan laajan kanavamyynnin avulla Euroopan avainmarkkinoilla sekä
yhä kattavamman tuotetarjonnan myötä, joka kattaa mm. vakoojaohjelmien eston (Anti-Spyware).
Vuoden 2005 arvioidaan olevan läpimurtovuosi tietoturvaa palveluna –liiketoiminnalle (Security
as a Service) sekä kuluttaja- että yritysasiakassektorilla. Konsernilla on hyvät mahdollisuudet
hyödyntää yleistä kehitystä kattavalla ja johtavalla tuotevalikoimallaan, ja se vahvistaa edelleen
asemaansa palveluntarjoajien parissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasian markkinat ovat
kohteena vuoden toisen puoliskon aikana.
Näkyvyys langattomien järjestelmien tietoturvasektorilla paranee jatkuvasti, kun operaattorien
tietoisuus mobiilijärjestelmien tietoturvakysymyksistä ja samalla myyjien mielenkiinto niitä
kohtaan kasvaa. Haittaohjelmien määrän lisääntyessä myös mobiilimaailmassa ajantasalla
olevan turvaohjelmiston merkitys kasvaa älypuhelin- ja PDA-käyttäjille.
Konsernin erittäin kilpailukykyisen kuluttajatuotevalikoiman odotetaan pitävän liikevaihdon kasvun
hyvin korkealla tasolla tällä markkina-alueella.
Vuoden 2005 aikana salausliiketoiminnan oletetaan jatkavan laskuaan.
Konsernin johto odottaa vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon olevan noin 13
miljoonaa euroa virhemarginaalin ollessa +-10 %. Arvio perustuu myyntinäkymiin julkaisuhetkellä,
olemassa oleviin palvelu- ja tukitilaussopimuksiin sekä aiempaan kokemukseen myynnin
jaksottumisesta ja euron ja dollarin väliseen vaihtokurssiin 1,30.
Konsernin strategia painottaa enemmän kasvua kuin lyhyen tähtäimen tulosta, mistä syystä
konserni investoi uusiin myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin sekä merkittäviin uusiin
kehitysponnistuksiin ja uusiin projekteihin. Näiden avulla laajennetaan palveluntarjoajille ja
järjestelmien hallinnointiyrityksille (facility management) tähdättyä tuotevalikoimaa.
Kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan hieman yli 11 miljoonaa euroa ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.

Tunnusluvut (tilintarkastettu):
Miljoona euroa
Tuloslaskelma
2004 2003 2004 2003 Muutos
10-12 10-12 1-12 1-12
%
Liikevaihto
12,6 10,8 47,3 39,0
21
Hankinnan ja
valmistuksen kulut
1,0
1,1 3,7 4,4
-14
Bruttokate
11,6
9,7 43,5 34,6
26
Myynnin ja
markkinoinnin kulut*
6,5
6,0 24,4 22,3
9
Tutkimuksen
ja tuotekehityksen kulut*
2,8
2,3 10,7 9,0
19

Hallinnon kulut*
Liiketoiminnan
muut tuotot
Liiketulos
Rahoitustuotot
ja -kulut
Tulos ennen
satunnaisia eriä
Satunnaiset erät +/-**
Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja
ja veroja
Tuloverot
Kauden tulos

0,8

0,6

2,6

2,6

0,3
1,8

0,5
1,3

0,9
6,8

0,9
1,5

0,4

0,5

1,2

1,1

2,2
0,4

1,8 7,9
1,7 -0,5

2,7
1,7

2,5
6,3
8,8

0

3,5 7,4 4,3
-1,1 6,0 -1,2
2,4 13,4 3,2

* Yhtiö on ottanut käyttöön optio-ohjelmiin liittyvän
pakollisen varauksen laskennassa huomioon IFRS tuomat
muutokset. Varaus on laskettu käyttäen optioiden pörssiarvoa
ja varausta on oikaistu yhtiön osakkeen kurssin muuttuessa.
** OEM-sopimuksen korjaus. 2003 on kirjattu satunnaisiin
eriin optio-ohjelmiin liittyvän varauksen muutos.
TASE
VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Pakolliset varaukset
Ennakkomaksut
Lyhytaikainen vieras
pääoma
Yhteensä

31/12/2004
2,6
1,5
0,1
17,8
49,3
71,3

31/12/2003
0,9
1,2
0,1
12,2
39,5
53,9

31/12/2004
44,7
0,2
18,4

31/12/2003
30,2
0,2
15,2

8,1
71,3

8,3
53,9

Rahoituslaskelma
31/12/2004
Liiketoiminnan rahavirta
11,7
Investointien rahavirta
-2,8
Rahoituksen rahavirta
1,0
Rahavarojen muutos
9,9
Rahavarat tilikauden alussa
39,4
Rahavarat tilikauden lopussa
49,3
Tunnusluvut

2004

31/12/2003
5,8
-0,7
0,3
5,3
34,2
39,5
2003

12 kk
Liiketulos,
% liikevaihdosta
14,4
ROI, %
22,1
ROE, %
36,7
Omavaraisuusaste, %
84,4
Nettovelkaantumisaste, %
-110,3
Osakekohtainen tulos (euroa)
0,09
Osakekohtainen tulos
laimennusvaikutus huomioiden,e
0,09
Oma pääoma/osake, e
0,30
P/E luku
19,5
Investoinnit (milj.euroa)
2,9
Vastuut (milj. euroa)*
14,6
Henkilöstön keskimääräinen lkm
291
Henkilöstön lkm kauden lopussa
306

12 kk
3,9
11,5
7,0
78,1
-130,7
0,01
0,01
0,21
97,1
0,6
15,4
295
283

* Sisältää vuokravastuun Helsinki High Tech Centerin
toimitilasta
Kehitys neljännesvuosittain
1/03 2/03 3/03 4/03 1/04 2/04 3/04 4/04
Liikevaihto
9,1 9,1 10,1 10,8 10,5 11,7 12,5 12,6
Hankinnan ja
valmistuksen kulut
1,0 1,1 1,3 1,1 0,8 1,0 1,0 1,0
Bruttokate
8,1 8,0 8,8 9,7 9,7 10,7 11,5 11,6
Myynnin ja
markkinoinnin kulut
5,5 5,6 5,3 6,0 6,0 6,0 5,9 6,5
Tutkimuksen ja
tuotekehityksen kulut 2,3 2,3 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 2,8
Hallinnon kulut
0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8
Liiketoiminnan muut
tuotot
0,1 0,2 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3
Liiketulos
-0,2 -0,4 0,8 1,3 0,8 1,7 2,5
1,8
Rahoitustuotot
ja -kulut
0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,1 0,3 0,4
Tulos ennen
satunnaisia eriä
0,0 -0,2 1,1 1,8 1,2 1,8 2,8 2,2
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
1) Osingonjako
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2004 ei jaeta osinkoa ja voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille.
2) Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korotuksesta seuraavasti:
a) valtuutuksen voimassaoloaika

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään yhdestä tai
useammasta uusmerkinnästä tai laskemaan liikkeeseen yksi tai useampi vaihtovelkakirjalaina tai
optio-oikeuksia. Osakeantien, optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainojen vaihtojen seurauksena
yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 280.000 eurolla, jolloin uusia osakkeita voidaan antaa
yhteensä enintään 28.000.000 kappaletta. Mikäli valtuutusta käytetään kannustejärjestelmän
luomiseksi konsernin henkilöstölle, osakepääomaa voidaan nostaa enintään 70.000 eurolla,
jolloin uusia osakkeita voidaan antaa enintään 7.000.000 kappaletta.
b) Merkintäoikeudesta poikkeaminen
Valtuutuksen perusteella merkittävät uudet osakkeet, vaihtovelkakirjalainat tai optio-oikeudet
voidaan tarjota merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, jotta yhtiö voi rahoittaa
mahdollisia strategisesti merkittäviä yritysostoja osakejärjestelyin tai vahvistaa yhtiön rahoitus- ja
pääomarakennetta tai luoda kannustejärjestelmiä konsernin henkilöstölle.
c) Merkintähinnan määrääminen
Uusien osakkeiden sekä vaihtovelkakirjalainojen ja optio-oikeuksien nojalla vaihdettavien tai
merkittävien uusien osakkeiden merkintähinta määräytyy hallituksen päättämällä tavalla siten,
että se on vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo. Sikäli kuin valtuutusta käytetään
kannustejärjestelmien luomiseen konsernin henkilöstölle määräytyy merkintähinta hallituksen
päättämällä tavalla siten, että se pohjautuu osakkeen markkinahintaan.
d) Merkintähinnan maksu
Hallituksella on oikeus hyväksyä maksuksi myös kuittaus tai muuta omaisuutta (apportti).
e) Aikaisempi valtuutus
Hallituksen esitys sisältää yhtiökokouksen 24.3.2004 myöntämän valtuutuksen peruuttamisen
käyttämättä olevilta osiltaan. Peruutus tulee voimaan samassa yhteydessä, kun uusi valtuutus
rekisteröidään kaupparekisteriin.
3) Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan hankkimaan julkisessa kaupankäynnissä yhtiön omia
osakkeita voitonjakoon käytettävillä varoilla enintään 5% yhtiön kaikista osakkeista .Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi kannustinjärjestelmänä konsernin henkilöstölle, muiden
järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi edellyttäen, että
kyseinen toimenpide on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien. Valtuutus kattaa myös hankittujen
osakkeiden luovuttamisen edellä todettuihin tarkoituksiin hallituksen päättämällä tavalla ja
hinnalla.
4) Uusi optio-ohjelma korvaamaan kohdassa 5 kuoletettavat optiot
Hallitus esittää uuden optio-ohjelman perustamista (F-Secure Optio-ohjelma 2005). Uudessa
optio-ohjelmassa tarjotaan avainhenkilöille 4,5 miljoonaa optio-oikeutta neljässä sarjassa, jotka
oikeuttavat merkitsemään 4,5 miljoonaa yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron
osaketta. Näin ollen yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 45 000
euroa. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinnat perustuvat F-Securen osakkeen
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Optio-oikeuksien ehdot ilmenevät
yksityiskohtaisesti oheisesta liitteestä.
5. Konsernin aikaisemmin perustamien optio-ohjelmien puitteissa vielä käyttämättömien
optioiden kuolettaminen
Hallitus esittää, että suunnitellun uuden optio-ohjelman (F-Secure Optio-ohjelma 2005)
yhteydessä kuoletetaan yhtiön vuosien 1999/II, 1999/III & 2002 ohjelmien kaikki käyttämättömät

(eli avainhenkilöille jakamattomat) optio-oikeudet., jotta yhtiön liikkeessä oleva optio-oikeuksien ja
niillä mahdollisesti merkittävien osakkeiden kokonaislukumäärä ei kasva. Tämä ehdotus on
ehdollinen sille, että edellisessä kohdassa mainittu uutta optio-ohjelmaa koskeva esitys tulee
yhtiökokouksessa hyväksyttyä

Raportointi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään tänään 15. helmikuuta klo 11 Suomen aikaa konsernin
pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki. Puhelinkonferenssi kansainvälisille
sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 15.30 Suomen aikaa. Lisäohjeita on osoitteessa
http://www.europe.f-secure.com/investor-relations/
Vuoden 2004 vuosikertomus julkistetaan 14. maaliskuuta 2005. Varsinainen yhtiökokous
pidetään 23. maaliskuuta 2005.
Vuoden 2005 osavuosikatsaukset julkistetaan 26. huhtikuuta (ensimmäinen vuosineljännes), 2.
elokuuta (toinen vuosineljännes) ja 25. lokakuuta (kolmas vuosineljännes). Pörssitiedote
lähetetään klo 9 Suomen aikaa Helsingin pörssiin, lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet pidetään klo
11 Suomen aikaa Helsingissä, ja kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään iltapäivällä.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan konsernin web-sivustolla.
F-Secure Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
F-Secure OYj
Risto Siilasmaa, toimitusjohtaja tel.358 9 2520 5510
Taneli Virtanen, talousjohtaja
tel.358 9 2520 5655
http://www.F-Secure.com
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Hex Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

F-SECURE OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2005
I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN
1. Optio-oikeuksien määrä
Optio-oikeuksia annetaan enintään 4.500.000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhteensä enintään 4.500.000 F-Secure Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö" tai "F-Secure") osaketta, joiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,01 euroa.
2. Optio-oikeuksien suuntaaminen
Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen F-Secure Oyj:n
hallituksen määräämille F-Secure Oyj:n (tai sen tytäryhtiöiden, jotka yhdessä muodostavat "FSecure- konsernin") avainhenkilöstöön (mukaan lukien toimitusjohtaja ja hallitus) kuuluville
(jäljempänä yhdessä "Osallistujat") lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Osa

optio-oikeuksista tai hallituksen niin päättäessä kaikki optio-oikeudet annetaan ensin Yhtiön
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, joka voi myöhemmin tarjota optio-oikeuksia Osallistujille
Yhtiön kannustinjärjestelmän puitteissa. Vastaanottaessaan optio-oikeuksia kukin Osallistuja
sitoutuu samalla noudattamaan kaikkia tämän optio-ohjelman ehtoja.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi
F-Secure konsernin kannustinjärjestelmää, ja siihen on näin ollen katsottava olevan Yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.
3. Optio-oikeuksien merkintä
Yhtiö tekee Osallistujille ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta Yhtiön hallituksen
määräämänä aikana ja ilmoittamalla tavalla. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Vastaavasti
optio-oikeuksien hyväksyminen tapahtuu Yhtiön hallituksen määräämänä aikana ja ilmoittamalla
tavalla.
Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Osallistujille. F-Secure Oyj:n tytäryhtiölle
annettavat optio-oikeudet on tarkoitettu annettaviksi myöhemmin F-Secure -konsernin
palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville Osallistujille. F-Secure Oyj:n tytäryhtiöllä ei
ole oikeutta merkitä optio-oikeuksilla Yhtiön osakkeita.
4. Optio-oikeudet ja arvo-osuusjärjestelmä
F-Secure Oyj antaa yhteensä enintään 4.500.000 optio-oikeutta. Optio-oikeudet kuuluvat
optiolajiin 2005A, jos Yhtiön hallitus ei ennen optio-oikeuksien antamista Osallistujille toisin
päätä.
Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää tähän liittyvästä
menettelystä ja aikataulusta. Optio-oikeuksiin kohdistuu I.5. kohdan mukainen rajoitus, joka
kirjataan kaikkia optio-oikeuksia koskevana rajoituksena arvo-osuusjärjestelmässä. Yhtiö voi
rekisteröidä I.5. kohdassa mainitut luovutus- ja muut rajoitukset optio-oikeuksien saajan arvoosuustilille ilman optio-oikeuksien saajan suostumusta. Yhtiöllä on myös oikeus I.5. kohdassa
mainittujen rajoitusten voimaansaattamiseksi siirtää optio-oikeudet optio-oikeuksien saajan arvoosuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden saajan suostumusta.
5. Luovutuskielto ja tarjoamisvelvollisuus
Optio-oikeuksia, joiden osalta kohdassa II.2. mainittu osakemerkinnän aika ei ole alkanut, ei saa
luovuttaa kolmannelle tai pantata ilman Yhtiön lupaa. Luvan antamisesta päättää hallitus.
Osakemerkinnän ajan alettua optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä.
Jos Osallistujan työ- tai toimisuhde F-Secure -konserniin päättyy muusta syystä kuin eläkkeelle
siirtymisen tai työntekijän kuoleman johdosta, on hänen viipymättä tarjottava Yhtiölle vastikkeetta
sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta osakemerkinnän aika ei II.2. mukaan ollut työ- tai
toimisuhteen päättymispäivänä alkanut. Hallitus voi erityisistä syistä myöntää tähän poikkeuksen.
Yhtiö voi myös omasta aloitteestaan päättää optio-oikeuksien poisottamisesta tämän ehtokohdan
vaikuttaessa, vaikka Osallistuja ei olisikaan edellä mainitun mukaisesti tarjonnut optiooikeuksiaan vastikkeetta Yhtiölle tai tämän määräämälle. Yhtiöllä on oikeus antaa tai määrätä
annettavaksi haltuunsa palaavat optio-oikeudet optio-ohjelmassa tarkoitetuille tahoille.
Osallistuja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Yhtiölle, mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan.
Tämän ehtokohdan vaikuttaessa eri optioihin, on Yhtiöllä oikeus saada arvo-osuusjärjestelmään
kirjattua siirto Yhtiölle tai tämän osoittamalle kolmannelle taholle varmistaakseen ehdon
noudattamisen.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT
1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään
Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) F-Secure Oyj:n osakkeen,
jonka kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,01 euroa. F-Secure Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi nousta
merkintöjen seurauksena enintään 4.500.000 uudella osakkeella eli osakepääoma enintään
45.000 eurolla.
Optio-oikeuksien haltijalla ei kuitenkaan ole oikeutta merkitä optioiden nojalla Yhtiön uusia
osakkeita, mikäli Yhtiö tämän sijaan päättää antaa hänelle hallussaan olevia Yhtiön osakkeita.
Yhtiö vastaa tällaisesta luovutuksesta mahdollisesti menevästä varainsiirtoverosta. Muutoin
menetellään soveltuvin osin kuten uusien osakkeiden merkinnän yhteydessä.
2. Osakkeiden merkintä ja maksu
Osakkeiden merkintäaika on
- optio-oikeudella 2005A 1.3.2008 - 30.11.2009,
- optio-oikeudella 2005B 1.3.2009 - 30.11.2010,
- optio-oikeudella 2005C 1.3.2010 - 30.11.2011 ja
- optio-oikeudella 2005D 1.3.2011 - 30.11.2012.

Osakkeiden merkintä tapahtuu F-Secure Oyj:n pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa Yhtiön
myöhemmin ilmoittamassa paikassa. Merkinnän maksun tulee tapahtua samanaikaisesti
merkinnän kanssa. Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä.
3. Osakkeiden merkintähinta
Osakkeiden merkintähinta
- 2005A -optio-oikeuksilla on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä maaliskuussa 2005 ja pyöristettynä lähimpään senttiin,
- 2005B -optio-oikeuksilla on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä maaliskuussa 2006 ja pyöristettynä lähimpään senttiin,
- 2005C -optio-oikeuksilla on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä maaliskuussa 2007 ja pyöristettynä lähimpään senttiin,
- 2005D -optio-oikeuksilla on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä maaliskuussa 2008 ja pyöristettynä lähimpään senttiin,
Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen päätettävien ja
ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä. Merkintähinnan alennus
tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä.
Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo.
4. Osakkeiden kirjaus
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo- osuustilille.
Yhtiö hyväksyy tehtyjä merkintöjä säännöllisesti kokoontuvissa hallituksen kokouksissaan ja
saattaa hyväksyttyjen merkintöjen perusteella tehtävät osakepääoman korotusilmoitukset
viipymättä rekisteröitäväksi ja uudet osakkeet otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi yhdessä
Yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen kanssa, mikäli Yhtiön osake on tuolloin
julkisen kaupankäynnin kohteena. Yhtiön hallituksella ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksyä
tilikauden päättymisen jälkeen tehtyä merkintää ennen varsinaista yhtiökokousta.

5. Osakasoikeudet
Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Muut
oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.
6. Osakeannit, vaihtovelkakirja- ja optiolainat sekä optio-oikeudet ennen osakemerkintää
6.1 Rahastoanti
Mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä korottaa osakepääomaa rahastoannilla,
muutetaan merkintähintaa ja optio-oikeudella merkittävää osakemäärää seuraavien
laskentakaavojen mukaisesti:
Uusi merkintähinta = merkintähinta ennen rahastoantia x osakkeiden määrä ennen rahastoantia
jaettuna osakkeiden määrällä rahastoannin jälkeen
Kaikilla optio-oikeuksilla yhteensä merkittävä uusi osakemäärä = optio-oikeuksien nojalla
merkittävä osakemäärä ennen rahastoantia x osakkeiden määrä rahastoannin jälkeen jaettuna
osakkeiden määrällä ennen rahastoantia
Mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä muuttaa osakepääomaa ilman, että
osakkeiden lukumäärä muuttuu, ei tämä vaikuta optio-oikeuksien tuottamaan merkintäoikeuteen.
6.2 Osakkeiden lukumäärän muuttaminen osakepääomaa muuttamatta
Mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä muuttaa osakkeiden lukumäärää ilman,
että osakepääoma muuttuu, sovelletaan edellä kohdassa 6.1 olevia kaavoja merkintähinnan ja
optio-oikeudella merkittävän osakemäärän muuttamiseen.
6.3. Uusmerkintä, vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien liikkeeseenlaskeminen
Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee
liikkeeseen uusia vaihtovelkakirja- tai optiolainoja tai optio-oikeuksia siten, että
osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen
oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä
tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia
muutetaan.

7. Optio-oikeuksien haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa
a) Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-oikeuksien
haltijan merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin lausutulla
tavalla.
b) Mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan alkamista asetetaan selvitystilaan, varataan optiooikeuksien haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana
ennen selvitystilan alkamista, jonka jälkeen merkintäoikeus päättyy.
c) Mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä päättää hankkia omia osakkeitaan
kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien haltijalle tehtävä niiden optiooikeuksien osalta, joiden merkintäaika on alkanut, yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa ja
muilta osin omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä Yhtiöltä optio-oikeuksia koskevia
toimenpiteitä.

d) Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa
muodostuvaan yhtiöön, tai jakautua, annetaan Osallistujille oikeus käyttää kaikki hallussaan
olevat optio-oikeudet osakemerkintään tai vaihtaa ne toisen yhtiön liikkeeseenlaskemiin optiooikeuksiin hallituksen määräämin tavoin ja sen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai
jakautumista. Tämän jälkeen ei merkintä- eikä vaihto-oikeutta enää ole. Tässä kappaleessa
tarkoitettu koskee myös sulautumista, jossa Yhtiö on vastaanottava yhtiö ja rekisteröidään
eurooppayhtiönä (Societas Europae) toisessa Euroopan Talousalueeseen kuuluvassa valtiossa,
tai mikäli Yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi siirtää kotipaikan Suomesta toiseen jäsenvaltioon.
Tämä ehto on osakeyhtiölain 14 luvun 3 §:ssä tarkoitettu sopimus.Edellä mainituissa tilanteissa
optio-oikeuksien haltijalla ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa häneltä optiot käyvästä
hinnasta.
e) Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n
mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % Yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja velvollisuus muita osakkeenomistajia kohtaan tai arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukainen
tilanne, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen
asettamana määräaikana. Osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa optiooikeudet raukeavat, kun hallituksen asettama määräaika päättyy.
f) Jos Yhtiön osakkeen noteeraaminen Helsingin Pörssissä lakkaa ennen merkintäajan
päättymistä, varataan optio-oikeuksien haltijalle tilaisuus hallituksen asettamana määräaikana
käyttää merkintäoikeuttaan ennen noteerauksen lakkaamista. Noteerauksen lakattua oikeus
merkitä osakkeita optioiden nojalla raukeaa.
g) Jos Yhtiö ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä muuttuu julkisesta yhtiöstä yksityiseksi
yhtiöksi, varataan optio-oikeuksien haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen
asettamana määräaikana, jonka päätyttyä oikeus merkitä osakkeita optioiden nojalla raukeaa.
h) Milloin b-, d-, e-, f-, g-kohtien nojalla optio-oikeuden saajalla olisi oikeus käyttää
merkintäoikeuttaan tilanteessa, jossa optio-oikeuden merkintähinta ei ole vielä määritettävissä, ei
optio-oikeus tuota merkintäoikeutta kyseisessä tilanteessa, vaan ne raukeavat.
8. Riitojen ratkaiseminen
Näitä optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Helsingissä
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen.
Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia.
9. Muut seikat
Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin ja niiden nojalla merkittäviin osakkeisiin liittyvistä
seikoista sekä voi antaa Osallistujia sitovia määräyksiä. Hallitus voi tehdä ehtoihin muita kuin
olennaiseksi katsottavia muutoksia. Hallitus voi kaikissa päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa
valtuuttaa puolestaan toimitusjohtajan osakeyhtiölain sallimalla tavalla.
Mikäli suomen- ja englanninkielisten optioehtojen välillä on ristiriita, suomenkieliset ehdot ovat
määräävät.
Osallistujalla ei ole Konserniin olevan työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen
oikeutta saada optio-oikeuksiin liittyen millään perusteella korvausta miltään Konserniin
kuuluvalta yhtiöltä. Tämän optio-ohjelman mukaisiin optio-oikeuksiin liittyvä mahdollinen etuus ei
kerrytä eläkettä.
Mikäli Osallistuja toimii näiden ehtojen, Yhtiön antamien näihin ehtoihin liittyvien määräysten tai
soveltuvien lain- tai viranomaissäännösten vastaisesti, Yhtiöllä on oikeus lunastaa vastikkeetta
kaikki Osallistujan vielä luovuttamattomat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet.

Yhtiö voi lähettää kaikki tähän optio-ohjelmaan liittyvät tiedonannot postitse tai sähköpostitse tai,
jos optio-oikeudet listataan pörssissä, Yhtiö voi toimittaa tiedonannot pörssitiedottein. Optiooikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä.
Vastaanottamalla optiot Osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja sekä Yhtiön mahdollisesti
antamia muita ehtoja ja määräyksiä sekä lain säännöksiä ja muita viranomaismääräyksiä sekä
huolehtimaan optioiden käytöstä johtuvista julkisoikeudellisista maksuista.

