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TIETOA BILOT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN HALTIJOIDEN LU-
NASTUSOIKEUDESTA 
INFORMATION ON THE REDEMPTION RIGHT OF THE HOLDERS OF BILOT PLC’S SHARES 
AND OPTIONS 
 
Bilot Oyj:n (Yhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2022. Kutsu yhtiökokoukseen on julkistettu 
4.3.2022. Yhtiön hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy 3.2.2022 allekirjoitetun Yhtiön ja Vincit 
Oyj:n välisen sulautumissuunnitelman ja päättää Yhtiön absorptiosulautumisesta Vincit Oyj:hin.   
 
The annual general meeting of Bilot Plc (the Company) will be held on 20 April 2022. The notice convening 
the annual general meeting has been published on 4 March 2022. The Company’s board of directors has 
proposed that the general meeting approves the merger plan between the Company and Vincit Plc signed on 
3 February 2022 and resolves on the absorption merger of the Company into Vincit Plc. 
 
Osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukaisesti sulautuvan yhtiön osakkeenomistaja voi sulautumisesta päättä-
vässä yhtiökokouksessa vaatia osakkeidensa lunastamista ja hänelle on varattava siihen tilaisuus ennen kuin 
sulautumisesta päätetään. Mahdolliset osakkeiden lunastamista koskevat vaatimukset tulee esittää Yhtiölle 
alla olevaa lomaketta käyttämällä. Vain sellaiset osakkeet voidaan lunastaa, jotka on ilmoitettu merkittäväksi 
lunastusta vaativan osakkeenomistajan arvo-osuustilille yhtiökokouksen täsmäytyspäivään 6.4.2022 men-
nessä. Lisäksi osakkeenomistajan on yhtiökokouksessa äänestettävä sulautumispäätöstä vastaan, jotta tämä 
olisi oikeutettu vaatimaan osakkeidensa lunastamista. Koska kyseessä on niin sanotun väliaikaisen lain 
(375/2021) mukaisesti järjestettävä yhtiökokous, johon voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon, 
tulee osakkeenomistajan äänestää sulautumista vastaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa tarkemmin määri-
tellyllä tavalla.  
 
In accordance with Section 13 of Chapter 16 of the Finnish Limited Liability Companies Act, a shareholder 
in the merging company may at the general meeting that is to decide on the merger demand that his or her 
shares be redeemed and the shareholder shall be reserved an opportunity to make this demand before the 
decision on the merger is made. Any demands for the redemption of shares must be submitted to the Com-
pany using the form below. Shares may be redeemed only if they have been notified to be entered into the 
book-entry account of the demander by the record date of the general meeting, 6 April 2022. In addition, 
the shareholder must vote against the merger decision in order to be entitled to demand the redemption of 
his or her shares. As the general meeting will be held in accordance with the so-called temporary act 
(375/2021), which means that the meeting can only be attended by voting in advance, the shareholder must 
vote against the merger in advance as specified in the notice convening the general meeting.  
 
Lunastushinta on osakkeen sulautumispäätöstä edeltävän ajankohdan käypä hinta, joka ratkaistaan lunas-
tusta koskevassa välimiesmenettelyssä. Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on pantava lunastusta kos-
keva välimiesmenettely vireille Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle tehtävällä hakemuksella ja an-
nettava hakemus tiedoksi Vincit Oyj:lle kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Välimiesmenettelyn vireille-
panon jälkeen osakkeenomistajalla on oikeus vain lunastushintaan mahdollisine korkoineen. Lunastushinta 
on maksettava kuukauden kuluttua tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta, ei kuitenkaan ennen sulautumisen 
täytäntöönpanon rekisteröimistä. 
 
The fair price of the share at the time preceding the merger decision shall serve as the redemption price and 
it will be determined in arbitration proceedings concerning the redemption. A shareholder demanding re-
demption shall initiate arbitration proceedings concerning the redemption by submitting an application to 
the Redemption Board of the Finland Chamber of Commerce and notify Vincit Plc of the application within 
one month after the general meeting. After the initiation of the arbitration proceedings the shareholder 
shall only be entitled to the redemption price and possible interest. The redemption price shall be paid 
within one month of the award or judgment becoming final and binding, but in any event not before the 
registration of the implementation of the merger. 
 
Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että heidän on mahdollista luopua omistamistaan Yhtiön osak-
keista myös myymällä ne Nasdaq Helsingissä ennen sulautumisen täytäntöönpanoa. Näin ollen osakkeen-
omistajan, joka haluaa luopua omistamistaan Yhtiön osakkeista, mutta ei tahdo vastaanottaa sulautumisvas-
tikkeena Vincit Oyj:n osakkeita, ei tarvitse panna vireille lunastusmenettelyä luopuakseen osakkeistaan.  
 
Please note that it is also possible for the shareholders to dispose of their shares in the Company by selling 
them on Nasdaq Helsinki prior to the implementation of the merger. Accordingly, a shareholder who 
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wishes to dispose of his or her shares in the Company but does not wish to receive Vincit Plc's shares as 
merger consideration does not need to initiate a redemption procedure to dispose of his or her shares. 
 
Myös optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltija voi osakeyhtiölain 16 
luvun 13 §:n nojalla vaatia oikeuksiensa lunastamista sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa tai esittä-
mällä todisteellisesti sitä koskevan vaatimuksensa sulautuvalle yhtiölle ennen yhtiökokousta, jollei optio-oi-
keuksien antamista koskevassa päätöksessä ole toisin määrätty.  
 
Pursuant to Section 13 of Chapter 16 of the Finnish Limited Liability Companies Act, the holder of options 
and other special rights entitling to shares may also demand redemption of their rights by presenting a 
claim at the general meeting deciding on the merger or by verifiably submitting a written demand to this 
effect to the merging company before the general meeting, unless otherwise provided in the resolution.  
 
Yhtiöllä on kolme optio-ohjelmaa (2018, 2020A ja 2021-2025), joiden kaikkien ehdoissa on todettu, ettei op-
tio-oikeuksien haltijoilla ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet sulautumistilanteessa. 
Näin ollen Yhtiöllä ei ole velvollisuutta lunastaa optio-oikeuksia niiden haltijoilta suunnitellun sulautumisen 
yhteydessä. Optio-ohjelmien ehdot ovat nähtävissä kokonaisuudessaan osoitteessa https://bilot.group/fi/si-
joittajat/osakkeet-ja-osakepaaoma/optio-ohjelma/. 
 
The Company has three option plans (2018, 2020A and 2021-2025), the terms of all of which state that the 
option holders do not have the right to demand that the Company redeem the options from them in the 
event of a merger. Therefore, the Company is not obliged to redeem the options from their holders in con-
nection with the planned merger. The complete terms and conditions of the option plans are available at 
https://bilot.group/fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakepaaoma/optio-ohjelma/. 
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BILOT OYJ - LUNASTUSVAATIMUS 
BILOT PLC - DEMAND FOR REDEMPTION 
 
Allekirjoittanut Yhtiön osakkeenomistaja vaatii, että hänen omistamansa Yhtiön osakkeet lunastetaan. Tämä 
vaatimus esitetään Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 20.4.2022.  
 
The undersigned shareholder of the Company hereby demands that the shares that the shareholder holds in 
the Company be redeemed by the Company. This claim is presented to the Company’s annual general meet-
ing to be held on 20 April 2022.  
 
Osakkeenomistajan tiedot / Shareholder Information 
 
Nimi / Name  Henkilötunnus tai y-tunnus / Per-

sonal ID or Business ID 

Sähköposti / Email  Puhelinnumero / Telephone 

Omistettujen Yhtiön osakkeiden lukumäärä / Number of shares held in the Company 

Paikka ja aika / Place and date 

Allekirjoitus ja nimenselvennys / Signature and name in block letters 

 
Täytä ja allekirjoita tämä lomake ja toimita se Yhtiölle joko sähköpostitse osoitteeseen mikko.marttinen@bi-
lot.fi tai postitse osoitteeseen Bilot Oyj / Mikko Marttinen, Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki.  
 
Please fill out and sign this form and deliver it to the Company either by email to mikko.marttinen@bilot.fi 
or by post to Bilot Oyj / Mikko Marttinen, Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki.  
 
Lomakkeen tulee olla perillä Yhtiöllä 20.4.2022 kello 10.00 Suomen aikaa, jos se toimitetaan sähköpostitse tai 
19.4.2022 kello 16.00 Suomen aikaa, jos se toimitetaan postitse. 
 
The form must be received by the Company by 10:00 a.m. (EEST, Finnish time) on 20 April 2022, if delivered 
by email, or by 4:00 p.m. (EEST, Finnish time) on 19 April 2022, if delivered by post. 
 


