OSAKASEDELLYTYKSIIN LIITTYVÄ OSAKKEENOMISTAJAN SITOUMUS

Osapuolet:

1. [Osakkeen merkitsijän nimi] (jäljempänä Osakkeenmerkitsijä)
y-tunnus:
2. Kuntien Tiera Oy (jäljempänä Tiera)
y-tunnus: 2362180-3
1. TAUSTA
Tiera toimii julkisista hankinnoista annetun lain (2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Tiera myy palveluja ainoastaan omistajilleen.
Osakkeenmerkitsijä on ilmoittanut haluavansa merkitä Tieran
osakkeita käynnissä olevassa osakeannissa ja allekirjoittanut Tieran osakkeita koskevan merkintäsitoumuksen (liite 1).
Tieran yhtiökokouksen 9.11.2010 tekemän osakeantivaltuutusta
koskevan päätöksen mukaisesti Tieran hallitus hyväksyy tehdyt
merkinnät ja hallitus tarkistaa, että merkitsijä täyttää yhtiöjärjestyksen asettamat osakasedellytykset.
Tieran hallituksen tekemän periaatepäätöksen mukaisesti hallitus
voi hyväksyä Tieran osakkaaksi kuntaomisteisen osakeyhtiön ja
kuntayhtymän, jonka osakkuus ei vaaranna Tieran sidosyksikköasemaa. Osakkuuden ehdoton edellytys on, että merkitsijä on julkinen hankintayksikkö. Hallitus arvioi kunkin hakemuksen yhteydessä osakasedellytykset hakijan toimittamien ja Tieralla olevien
tietojen perusteella.
Tieran hallitus on hyväksynyt Osakkeenmerkitsijän tekemän osakemerkinnän edellyttäen, että Osakkeenmerkitsijä sitoutuu Tieran
osakkeenomistajana toimimaan alla kuvatulla tavalla.
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2. OSAKKEENMERKITSIJÄN SITOUMUS
2.1 Osakkeenmerkitsijällä on oikeus hyödyntää Tieran palveluita
omassa toiminnassaan sekä integroida Tieran palvelut osaksi
omia palveluitaan. Osakkeenmerkitsijällä ei ole oikeutta jälleenmyydä Tieran palveluita sellaisenaan muille kuin niille
omistajilleen, jotka ovat myös Tieran omistajia.
2.2 Osakkeenmerkitsijä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Tieran
hallitukselle, mikäli Osakkeenmerkitsijä ei täytä yllä kuvattuja
osakkuusedellytyksiä.
2.3 Tieralla on oikeus halutessaan kalenterivuosittain suorittaa
auditointi sen selvittämiseksi, että Osakkeenmerkitsijän osakasedellytykset ovat edelleen olemassa. Osakkeenmerkitsijä
sitoutuu Tieran pyynnöstä toimittamaan auditoinnin toteuttamiseksi tarvittavat tiedot.
2.4 Mikäli Osakkeenmerkitsijä ei enää täytä yllä kuvattuja osakkuusedellytyksiä, Tieralla on oikeus lunastaa Osakkeenmerkitsijältä tämän osakkeet alkuperäiseen merkintähintaan.
2.5 Mikäli Tiera kohdan 2.4 mukaisesti lunastaa Osakkeenmerkitsijän osakkeet, ei Tieran ja Osakkeenmerkitsijän välillä enää
täyty julkisista hankinnoista annetun lain (2016/1397) mukainen sidosyksikkösuhde. Tässä tilanteessa Osakkeenmerkitsijä
ja Tiera sitoutuvat päättämään niiden välillä voimassa olevat
Tieran palveluja koskevat sopimukset siitä riippumatta, mitä
sopimusten voimassa olosta on sovittu. Sopimusten päättäminen toteutetaan siten, että siitä sopijapuolten toiminnalle aiheutuva haitta pyritään minimoimaan.
Tätä sitoumusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi
kummallekin sopijapuolelle.
Paikka ja päiväys
Allekirjoitukset
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