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1 Johdanto 

FBuShare on Fletcher Building -yhtiön työntekijöiden osakeohjelma (Ohjelma), jonka avulla Fletcher Building -
konsernin työntekijät voivat hankkia Fletcher Building -yhtiön osakkeita ja saada tiettyjen ehtojen täyttyessä 
Palkinto-osakkeita ilmaiseksi suhteessa 1:2. 

FBuShare-ohjelma on suunniteltu niin, että siihen osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa.  Tämä opas 
kuvaa ohjelman toimintaperiaatteen sekä osallistumista koskevat ehdot ja vaatimukset. Liitteessä B on 
henkilöstöresurssiosaston yhteystiedot, mikäli haluat lisätietoa ohjelmasta. 

Tämä opas sisältää ainoastaan yleistä tietoa, se ei anna rahoitustuoteneuvoja tai suosituksia siitä, kannattaako 
työntekijöiden osallistua FBuShare-ohjelmaan.  Työntekijöiden tulisi saada riippumatonta sijoitus-, rahoitus-, 
verotus- ja/tai muita ammatillisia neuvoja ennen FbuShare-ohjelmaan hakemista. 
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2 Miten FBuShare toimii 

FBuShare-ohjelma on suunniteltu niin, että siihen osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa. Esimerkiksi: 

 Voit valita vuosittaisen summan, jonka haluat sijoittaa nettopalkastasi Liitteessä C  mainittuja maksimi- ja 
minimirajoja noudattaen.  Tämä on vuosittainen sijoitussummasi. 

 Vuosittainen sijoitussummasi jaetaan vuodessa saamiesi nettopalkkojen lukumäärällä ja siitä saatu summa 
vähennetään jokaisesta kyseisen vuoden aikana saamastasi nettopalkasta (Säännöllinen maksusi).  Jos 
vuosittainen sijoitussummasi on esimerkiksi 3 600 Uuden-Seelannin dollaria ja saat palkkaa kuukausittain, 
säännöllinen maksusi on 300 Uuden-Seelannin dollaria. 

 Säännöllisellä maksullasi hankitaan Fletcher Building -yhtiön osakkeita NZSX- tai ASX-pörssimarkkinoilla 
kuukausittain – näitä osakkeita kutsutaan hankituiksi osakkeiksi. 

 Jos yhtiö ilmoittaa osingosta ohjelmassa omistamaasi osakkeeseen nähden, kyseisen osingon 
nettosummalla hankitaan lisäosakkeita, jotka lisätään ohjelmaan.  Sinulla voi olla myös oikeus saada 
lisäosakkeita, jos yhtiö myöntää oikeuksia tai bonuksia.  Näitä lisäosakkeita kutsutaan lisäosakkeiksi ja ne 
lisätään ohjelmaan. 

 Jos olet Fletcher Building -konsernin työntekijä (useimmissa tapauksissa) ja hankittujen osakkeidesi 
omistaja kolmen vuoden ajan (Pätevöitymisaika), saat 1 osakkeen ilmaiseksi (Palkinto-osake) jokaisesta 
2 hankitusta osakkeesta, jotka olet hankkinut säännöllisillä maksuilla pätevöitymisajan ensimmäisen 
vuoden aikana.  Saat palkinto-osakkeita myös lisäosakkeista vastaavalla periaatteella. 

 Fletcher Building -yhtiön osakkeenomistajana sinulla on myös täydet äänestysoikeudet ohjelmassa 
omistamiisi osakkeisiin nähden. 

 Liittyessäsi ohjelmaan sijoituksesi jatkuu automaattisesti samalla vuosittaisella sijoitussummalla kunnes 
muutat summaa, keskeytät tai peruutat ohjelmaan osallistumisesi. 

 Jos työskentelet maassa, jossa paikallisten lakien vuoksi ei ole mahdollista tai käytännöllistä tarjota 
osakkeita (esim. Kiinassa ja Fijilla), sinut kutsutaan osallistumaan haamuohjelmaan.  Haamuohjelma 
toimii samalla tavalla kuin osakeohjelma, ainoana poikkeuksena on, ettei siinä hankita, omisteta tai 
myydä todellisia osakkeita.  Sen sijaan ohjelmassa käytetään osakeohjelmaa vastaavaa käteissummaa. 
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3 Kuka voi osallistua ohjelmaan? 

FBuShare-ohjelma tarjotaan alustavasti Fletcher Building -konsernin vakituisille koko- ja osa-aikaisille 
työntekijöille, jotka asuvat seuraavissa maissa ja osavaltioissa: 

 

 Amerikan Samoa 

 Australia 

 Kanada 

 Kiina * 

 Fidzi † 

 Suomi 

 Saksa 

 

 Malesia  

 Uusi-Seelanti 

 Papua-Uusi-Guinea 

 Samoa 

 Solomon Islands 

 Espanja 

 

 Taiwan 

 Thaimaa 

 Tonga 

 UK 

 Yhdysvallat ‡ 

 Vanuatu 

 

 

 

                                                           

*  Kiinassa työntekijät kutsutaan osallistumaan haamuohjelmaan. 

†  Fijilla työntekijät kutsutaan osallistumaan haamuohjelmaan. 

‡  FBuShare-ohjelma tarjotaan Fletcher Building -konsernin vakituisille koko- ja osa-aikaisille työntekijöille, jotka asuvat seuraavissa 
maissa ja osavaltioissa: Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Massachusetts, 
Minnesota, Missouri, New Jersey, New York North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah ja Washington. 
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4 FBuShare-ohjelmaan hakeminen 

Jos olet oikeutettu työntekijä ja et ole vielä osallistunut FBuShareen, vastaanotat henkilökohtaisen kutsun 
(henkilökohtaistettua kutsua ei ehkä lähetetä tulevina vuosina) liittyä FBuShareen: 

 Kun konsernilla on tiedossa sähköpostiosoitteesi, kutsu lähetetään sinulle sähköpostitse.  

 Jos konsernilla ei ole tiedossa sähköpostiosoitettasi, kutsu lähetetään sinulle postitse.  
 

Jos et saanut sähköpostikutsua tai kirjettä, ota yhteyttä henkilöstöosastoosi. (luettelo liitteessä B) 

Jos kuulut jo FBuShare-ohjelmaan sinun ei tarvitse hakea siihen uudelleen. Voit kuitenkin muuttaa vuosittaista 
sijoitussummaasi, keskeyttää ohjelman omalta osaltasi tai erota ohjelmasta maaliskuun 2018 ohjelmajakson 
aikana. Tarkempia tietoja vaihtoehdoista ja ohjeet löydät kappaleesta 5. 

4.1 Hakuvaihtoehdot 

Voit hakea FBuShare-ohjelmaan kolmella eri tavalla: 

 Verkossa valitsemalla sähköpostitse lähetetyssä kutsussa olevan linkin. 

 Verkossa valitsemalla “Hakemus” -linkin FBuShare-verkkosivulla www.fbushare.com. 

 Täyttämällä hakemuksen paperimuodossa ja toimittamalla sen paikalliselle palkanmaksu- tai 
henkilöstöresurssiosaston edustajalle, joka täyttää verkkohakemuksen puolestasi. 

Mitään muuta hakemusmuotoa ei hyväksytä. 

FBuShare-ohjelman hakuaika alkaa 2. maaliskuuta ja päättyy klo 23:59 Uuden-Seelannin aikaa 26. maaliskuuta 
2018. Kun olet lähettänyt FBuShare-ohjelmahakemuksen ja sinut on hyväksytty ohjelmaan, jatkat ohjelmaan 
osallistumista samoin ehdoin joka vuosi eikä sinun tarvitse lähettää uutta hakemusta sitä seuraavina vuosina. 

Jos et halua osallistua ohjelmaan, sinun ei tarvitse suorittaa mitään toimia. 

4.1.1 Hakeminen verkossa 

Sähköpostitse kutsun saavat vastaanottajat: Postitse kutsun saavat vastaanottajat: 

 Napsauta sähköpostitse lähetetyn kutsun linkkiä, 
joka vie sinut FBuShare-verkkosivulle 
www.fbushare.com. 

 Siirry FBuShare-verkkosivulle 
www.fbushare.com. 

 Napsauta “Hae FBuShare-ohjelmaan” -painiketta 
hakemuksen avaamiseksi. 

 Napsauta “Hae FBuShare-ohjelmaan” -painiketta 
hakemuksen avaamiseksi. 

 Syötä sukunimesi ja työntekijätunnuksesi 
(merkitty sähköpostitse lähetettyyn kutsuun). 

 Syötä sukunimesi ja työntekijätunnuksesi 
(merkitty kutsuun). 

 Napsauta ‘Kirjaudu sisään hakeaksesi’ -painiketta edetäksesi hakemuksesi osalta. 

 Napsauta ‘Hae’ -valintaa ‘FBuShare’ -rivillä hakemuksen täyttämiseksi. 

Kun olet lähettänyt hakemuksen, sinulle lähetetään vahvistusnumero. 

Pidä hakemuksen vahvistusnumero tallessa.   

Jos syötit voimassa olevan sähköpostiosoitteen hakemukseen, sinulle lähetetään vahvistus myös 
sähköpostitse. 

file://///wolf/globalshare$/Mar-12%20Offer/Doc%20Info%20Guide/Payroll/www.fbushare.com
file://///wolf/globalshare$/Mar-12%20Offer/Doc%20Info%20Guide/Payroll/www.fbushare.com
file://///wolf/globalshare$/Mar-12%20Offer/Doc%20Info%20Guide/Payroll/www.fbushare.com
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4.1.2 Paikallisen palkanmaksu- tai henkilöstöresurssiosaston kautta hakeminen 

Jos hakemuksen lähettäminen ei onnistu verkossa, ota yhteyttä paikallisen palkanmaksuosaston 
yhteyshenkilöön.  Sinua pyydetään täyttämään hakemuslomake paperimuodossa.  Sinun on palautettava 
hakemuslomake paperimuodossa tällöin paikallisen palkanmaksuosaston yhteyshenkilölle, joka täyttää 
verkkolomakkeen puolestasi.  Paikallisen palkanmaksuosaston yhteyshenkilö antaa sinulle tulostetun 
vahvistuksen.  Mikäli paikallisen palkanmaksuosaston yhteyshenkilö ei osaa auttaa asiassa, ota yhteyttä 
paikalliseen henkilöstöresurssiosastoon. 
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5 Vaihtoehdot FbuShare-ohjelmaan jo osallistuville 

Jos olet yksi jo FbuShare-ohjelmaan osallistuvista, saat ilmoituksen sähköpostitse, kun ohjelmajakso on 
avoinna. Maaliskuun 2018 ohjelmajakson aikana käytettävissäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:  

5.1 Jatka sijoittamista nykyisellä sijoitussummallasi 

Sinun ei tarvitse tehdä mitään jatkaaksesi FBuShareen osallistumista nykyisellä sijoitussummallasi. 
Huomioithan kuitenkin, että mikäli osallistut ohjelmaan vuosittaisella maksimisummalla ja ylärajaa lasketaan, 
sijoitussummasi vähennetään automaattisesti uuden maksimisumman mukaiseksi. Katso lisätietoja 
kappaleesta 9.5.6. 

5.2 Muuta (nosta tai laske) vuosittaista sijoitussummaasi 

Voit halutessasi muuttaa vuosittaista sijoitussummaasi (yhtiön asettamissa vuosittaisissa minimi- ja 
maksimirajoissa) seuraamalla alla olevia ohjeita. Vähennykset palkasta uuden vuosirajan mukaisesti alkavat 
vuoden 2018 huhtikuun 1. päivän jälkeen. 

 Klikkaa sähköpostikutsussa mainittua linkkiä. Linkki vie sinut FBuSharen nettisivulle, www.fbushare.com. 

 Siirry hakemukseesi klikkaamalla painiketta ”Apply for FBuShare”. 

 Kirjoita kenttiin sukunimesi ja henkilönumerosi samoin kuin sähköpostissasi. 

 Napsauta ’Kirjaudu sisään hakeaksesi’ -näppäintä. 

 Klikkaa painiketta ‘Amend’ rivillä ‘FBuShare’ muuttaaksesi vuosittaista summaasi. 

Kun muutos on tehty, saat vahvistusnumeron. Säilytä vahvistusnumero tositteena tekemästäsi muutoksesta. 

Saat vahvistuksen myös sähköpostitse, kun muutoksesi on vastaanotettu. Ohjelman keskeyttäminen 

5.3 Keskeytä osallistuminen FBuShare-ohjelmaan 

Jos haluat lakkauttaa osallistumisen FBuShare-ohjelmaan ja pysäyttää Osakkeiden hankinnan puolestasi, sinun 
tulee noudattaa alla olevia ohjeita.  Nykyiset palkasta vähennettävät maksut päättyvät 1. huhtikuuta 2018. 
Kuitenkin, osallistumista maaliskuussa 2018 tullaan käyttämään hankittujen osakkeiden ostoon huhtikuussa 
2018  

 Napsauta kutsusähköpostiin sisällytettyä verkkosivulinkkiä joka siirtää sinut FBuShare-verkkosivulle, 
www.fbushare.com. 

 Napsauta ‘Osallistu FBuShare-ohjelmaan’ –painiketta siirtyäksesi esiladattuun sovellukseesi. 

 Syötä sukunimesi ja työntekijätunnuksesi samalla tavoin kuin ne näkyvät sähköpostissa. 

 Napsauta ’Kirjaudu sisään hakeaksesi’ -näppäintä. 

 Napsauta ‘Peruuta’ ‘FBuShare’ –rivillä pysäyttääksesi FBuShare-ohjelmaan osallistumisen. 

Kun olet keskeyttänyt esiladatun sovelluksesi, vahvistusnumero toimitetaan. Vahvistunumero tulee pitää 
tallenteena siitä että ole lakkauttanut osallistumisesi. Sinulle lähetään myös sähköposti joka vahvistaa että 
pyyntösi lakkauttaa FBuShare-osallistuminen on vastaanotettu. 

Kaikki hankitut osakkeet jotka olet jo kerryttänyt FBuShare-ohjelmassa tullaan pitämään ohjelmassa nimelläsi 
ja sinulla pysyy oikeus vastaanottaa osinko sekä palkinto-osakkeet näiden hankittujen osakkeiden osalta 
(huomioiden että täytät palkintoehdot). 

Voit aloittaa uudelleen osallistumisen FBuShare-ohjelmaan ohjelman seuraavassa jaksossa maaliskuussa 2019 
missä tahansa ohjelman jaksossa tämän jälkeen (jos FBuShare-ohjelman tarjonta jatkuu seuraavina vuosina). 
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5.4 FBuShare-ohjelmasta poistuminen 

Jos haluat poistua FBuShare-ohjelmasta, sinun tulee ensin noudattaa ohjeita koskien FBuShare-ohjelmaan 
osallistumisen lakkauttamista ja sitten huhtikuun 2018 lopussa on suoritettava askeleet myydä tai siirtää kaikki 
osakkeesi FbuShare-ohjelman ulkopuolelle, käyttämällä hyväksi FbuShare-ohjelman verkkotilaa osoitteessa 
www.computershare.com/fbushare. Kaikki osakkeiden myynnit tulee suorittaa sisäisen kaupankäynnin lakien 
ja Fletcher Building –yhtiön arvopapereilla käytävän kaupan sääntöjen mukaisesti. 

Et tule enää olemaan kelvollinen vastaanottamaan palkinto-osakkeita minkään osakkeen osalta jonka myyt tai 
siirrät FBuShare-ohjelman ulkopuolelle. 

Voit pyrkiä uudelleen osallistumaan FBuShare-ohjelmaan ohjelman seuraavassa jaksossa maaliskuussa 2019 
missä tahansa ohjelman jaksossa tämän jälkeen (jos FBuShare-ohjelman tarjonta jatkuu seuraavina vuosina). 

 

 

http://www.computershare.com/fbushare
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6 Lisätietoja 

Mikäli haluat neuvoja hakemuksen täyttämiseen tai lisätietoa FBuShare-ohjelmasta: 

 Katso saatavilla olevat tiedot osoitteessa www.fbushare.com 

 Katso Usein kysyttyä -kohta osoitteesta www.computershare.com/fbushare. 

 Lähetä sähköpostia Computershare Plan Managers -yhtiölle osoitteeseen 
FBuShare@computershare.com.au. 

 Ota yhteyttä lähimpään henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöön (yhteystiedot liitteessä B) tai rahoitusalan 
neuvonantajaan. 

 ”Kysy Pennyltä” kysymys osoitteessa www.computershare.com/fbushare 

 Soita Computershare Plan Managereille Uusi-Seelannissa numeroon 0800 451 541, Australiassa 1800 008 
188 tai kansainvälisesti numeroon +613 9415 4353 (kv-puhelukustannuksia sovelletaan). 

mailto:FBuShare@computershare.com.au
http://www.computershare.com/fbushare
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7 Ohjelman ymmärtäminen 

7.1 Osallistumisesta päättäminen 

Lue tämä opas huolellisesti ja kysy neuvoa rahoitus-, verotus- ja/tai muun alan ammattilaiselta määrittääksesi 
FBuShare-ohjelmaan osallistumisen kannattavuuden ja mahdollisen vuosittaisen sijoitussumman.  Fletcher 
Building ei voi neuvoa sinua päätöksessä osallistua ohjelmaan tai sijoitussumman määrittämisessä 
maaliskuussa 2018.  Huomaa, että voit päättää osallistuvasi ohjelmaan vain ohjelmajakson aikana joka päättyy 
klo 23:59 Uuden-Seelannin aikaa 25. maaliskuuta 2018. 

Huomaa, että osakkeiden markkinahinta voi laskea maksamastasi summasta milloin tahansa.  Samoin niiden 
hinta voi nousta.  Tämä on normaali riski osakkeisiin sijoitettaessa.  Valuuttakurssit voivat myös muuttua ja 
vaikuttaa ohjelmassa hankkimiesi osakkeiden arvoon paikallisessa valuutassa. 

7.2 Osakkeiden hankkiminen 

Liittyessäsi FBuShareen Maaliskuun 2018 ohjelmajakson aikana, pidätykset nettopalkastasi aloitetaan 1.4.2018 
jälkeen, jolloin seuraava ohjelmavuosi alkaa.  Säännöllisen maksun pidättää työnantajasi ja se välitetään 
ohjelman ylläpitäjälle (Computershare Plan Managers, Australia) kuukausittain. 

Ohjelman ylläpitäjä säilyttää kaikki maksusummat, kunnes ne käytetään osakkeiden hankkimiseen.  Ohjelman 
ylläpitäjä hankkii Fletcher Building -yhtiön osakkeita NZSX- tai ASX-markkinoilla osallistujien puolesta 
kuukausittain käyttäen kaikki edellisen kuukauden aikana saadut maksut. Tällöin osallistujat maksavat saman 
summan hankituista osakkeista joka kuukausi.  Välitys- ja muut soveltuvat osakkeiden hankintaan liittyvät 
kulut veloitetaan säännöllisistä maksuista.  Ohjelman ylläpitäjältä tai yhtiöltä ei saa korkoa säännöllisistä 
maksuista aikana, jolloin säännöllisiä maksuja säilytetään ennen niiden käyttämistä osakkeiden hankkimiseen 
ohjelmassa. 

Kun se on käytännöllistä, NZSX-markkinoilta hankitaan osakkeita työntekijöille, joiden palkka on Uuden-
Seelannin dollareissa, ja vastaavasti ASX-markkinoilta työntekijöille, joiden palkka on Australian dollareissa.  
Muissa kuin Uudessa-Seelannissa ja Australiassa asuvien työntekijöiden säännöllinen maksu muutetaan 
Australian dollareiksi, jotta heidän osakkeensa voidaan hankkia ASX-markkinoilla. 

Ohjelman ylläpitäjä voi keskeyttää osakkeiden hankinnan yhtiön määräyksestä milloin tahansa tiettyjen 
osallistujien kohdalla sisäpiiririkkomuksien välttämiseksi.  Yleensä näin toimitaan, kun yhtiö uskoo osallistujan 
omistavan sellaisia hintaan vaikuttavia tietoja yhtiöstä, joita ei ole annettu markkinoille.  Jos yhtiön 
arvopaperien kauppapolitiikka koskee sinua, säännölliset maksut kertyvät samaan tapaan ja kun 
hankintarajoitus poistetaan, ohjelman ylläpitäjä hankkii osakkeita kertyneillä säännöllisillä maksuilla. 

7.3 Osakkeiden myyminen 

Voit pyytää ohjelman ylläpitäjää myymään osan ohjelman osakkeistasi tai kaikki ohjelman osakkeesi ennen 
kolmen vuoden pätevöitymisajan päättymistä. Osakkeiden myynnistä tuotetuista tuloista vähennetään välitys- 
ja muut soveltuvat kulut. Menetät oikeuden saada palkinto-osakkeita myymistäsi osakkeista.  Kaikki ohjelman 
myyntitapahtumat tulee suorittaa sisäpiirilakien ja yhtiön arvopaperien kauppapolitiikan mukaisesti. 

7.4 Palkinto-osakkeiden vastaanottaminen 

Jos työskentelet edelleen Fletcher Building -konsernille kolmen vuoden pätevöitymisajan päätyttyä, saat 1 
ilmaisen palkinto-osakkeen jokaisesta 2 hankitusta osakkeesta, jotka omistat edelleen pätevöitymisajan 
jälkeen.  Saat palkinto-osakkeita myös omistamistasi lisäosakkeista vastaavalla periaatteella. 
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Ohjelmavuoden aikana hankittujen osakkeiden pätevöitymisaika päättyy kolmen vuoden vuosipäivänä 
ohjelmavuoden alkamisesta.  Jos esimerkiksi suoritat säännöllisen maksun marraskuussa 2018, hankitut 
osakkeet hankitaan 1. huhtikuuta 2018 alkavana ohjelmavuonna ja olet täten oikeutettu saamaan palkinto-
osakkeita niistä 1. huhtikuuta 2021 (olettaen, että omistat kyseiset hankitut osakkeet edelleen ja olet yhä 
Fletcher Building -konsernin työntekijä kyseisenä päivänä). Pätevöitymisaikaa voidaan lyhentää niiden 
työntekijöiden kohdalla, jotka päättävät osallistumisen tietyistä syistä – katso lisätietoa kohdasta 7.10. 

Palkinto-osakkeet annetaan sinulle niin pian kuin se on käytännöllistä, mutta joka tapauksessa viimeistään 30 
päivää sen jälkeen, kun oikeutesi niihin määritetään. 

Yhtiö voi keskeyttää palkinto-osakkeiden jakamisen joidenkin tai kaikkien osallistujien kohdalla milloin tahansa 
sisäpiirilakien rikkomisen välttämiseksi.  Tällöin palkinto-osakkeet jaetaan, kun rajoitus poistetaan. 

7.5 Pätevöitymisajan päättyessä 

Kun olet saanut palkinto-osakkeita, voit siirtää tai myydä kyseiset osakkeet ja niihin liittyvät hankitut osakkeet 
sekä lisäosakkeet, tai jatkaa niiden omistamista ohjelmassa (ellei yhtiö neuvo sinua myymään tai siirtämään ne 
pois ohjelmasta).  Jos pidät kyseiset osakkeet ohjelmassa, niitä käsitellään samalla tavalla kuin muita ohjelman 
osakkeita (esim. osinkoihin, oikeuksiin ja bonuksiin nähden), mutta niistä ei saa enää palkinto-osakkeita. 

7.6 Muutokset osallistumiseen ja ohjelmaan osallistumisen lakkauttaminen tai sen 
päättäminen 

Kun olet liittynyt ohjelmaan, sinun on jäätävä ohjelmaan ja tehtävä säännölliset maksut vähintään 12 
kuukauden ajan (alla kuvattuja tilanteita lukuun ottamatta). 

Ohjelmajakson (yhtiön määrittämä aikajakso jokaisen vuoden maaliskuussa) aikana voit: 

 Muuttaa vuosittaista sijoitussummaa.  

 Lakkauta osallistumisesi ohjelmaan niin, että osallistumisesi lakkautuu ja omistamasi osakkeista saat 
palkinto-osakkeita pätevöitymisajan päätyttyä. 

 Peruuttaa osallistumisesi ohjelmaan niin, että lopetat maksujen tekemisen ohjelmaan ja myyt tai siirrät 
kaikki ohjelmassa omistamasi osakkeet.  Jos et myy tai siirrä osakkeitasi, osakkeet myydään ja niistä 
saadut tulot siirretään sinulle.  Sinulla ei enää ole oikeutta saada palkinto-osakkeita. 

 Aloittaa uudelleen sijoittamisen ohjelmaan tai liittyä uudelleen ohjelmaan (jos olet aikaisemmin 
keskeyttänyt tai peruuttanut ohjelmaan osallistumisesi). 

Kaikki yllä mainitut toimenpiteet vaativat tämän oppaan ohjeiden noudattamista osassa 5 tai ottamalla 
yhteyttä paikalliseen palkanmaksuosaston yhteyshenkilöön. 

Voit vain keskeyttää tai peruuttaa osallistumisesi ohjelmaan tai muuttaa vuosittaista sijoitussummaa 
ohjelmajakson ulkopuolella, jos: 

 Muutat töihin toiseen maahan ja maksujen valuutta vaihtuu. 

 Pidät palkattoman työvapaan. 

 Saat luvan yhtiöltä. Yhtiö voi myöntää luvan peruuttamiseen tai keskeyttämiseen myös painavien 
taloudellisten syiden perusteella. 

7.7 Yhtiö voi muuttaa joitakin ohjelman ehtoja 

Yhtiö voi muuttaa joitakin ohjelman ehtoja aika ajoin. Tällaisia voivat olla erityisesti pätevöitymisaika, 
palkintosuhde, palkintoehdot sekä valuuttakohtaiset sijoituksen maksimi- ja/tai minimirajat.  Jos yhtiö muuttaa 
jotakin näistä ehdoista, se ilmoittaa siitä osallistujille ennen ohjelmajaksoa.  Osallistujat voivat muuttaa 
ohjelmaan osallistumistaan, keskeyttää tai peruuttaa ohjelmaan osallistumisen ohjelmajakson aikana.  Jos et 
keskeytä tai peruuta ohjelmaan osallistumista, uudet ehdot koskevat kaikkia tulevina ohjelmavuosina 
hankittuja osakkeita. 
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7.8 Yhtiö voi vähentää ohjelmaan sijoitusta tietyissä tilanteissa 

Jos ohjelmassa hankittavien osakkeiden määrä on rajoitettu joillakin lainkäyttöalueilla olevia työntekijöitä 
koskien tai paikallisten lakien vuoksi, yhtiö voi vähentää kyseisten osallistujien ohjelman sijoitussummaa 
varmistaakseen, ettei rajaa ylitetä.  Kyseiset rajat voivat aika ajoin estää osinkojen käyttämisen lisäosakkeiden 
hankkimiseen.  Sinulle ilmoitetaan, jos sijoituksesi vähentäminen FBuShare-ohjelmassa on tarpeen, tai jos 
lisäosakkeita ei voida hankkia puolestasi osinkoja käyttämällä. 

Lisäksi, voi olla rajoitteita koskien osanottajien lukumäärää suunnitelmassa tiettyjen tuomiovaltojen alueilla 
paikallisista laeista johtuen. Jos yhtiö vastaanottaa hakemuksia työntekijöiltä ylittäen osanottajamäärän rajan 
sen kaltaisissa tuomiovalloissa, yhtiö suorittaa arvonnan päätelläkseen mitkä työntekijät tulevat osallistumaan 
suunnitelmaan. Kaikki lukumäärän ylittävät hakemukset hylätään. 

7.9 Osingot, bonukset ja oikeudet  

Kaikki osingot, jotka saadaan omistamistasi ohjelman osakkeista, sijoitetaan lisäosakkeiden hankkimiseen.  
Kyseiset osakkeet pidetään ohjelmassa ja niistä voidaan saada palkinto-osakkeita.  Sinulla ei ole oikeutta 
osallistua yhtiön osinkojen uudelleen sijoitusohjelmaan, joka koskee muita yhtiön osakkeenomistajia. 

Jos yhtiö myöntää osakkeista bonuksia, sinulla on oikeus saada bonusosakkeita niistä osakkeista, jotka omistat 
ohjelmassa, ja kyseiset bonusosakkeet säilytetään ohjelmassa.  Sinulla on oikeus saada palkinto-osakkeita 
bonusosakkeista aivan kuin saat palkinto-osakkeita hankituista osakkeista, joiden ansiosta sait kyseiset 
bonusosakkeet. 

Jos yhtiö myöntää luopumisoikeudet (ts. oikeus hankkia muita osakkeita on myytävissä), ohjelman ylläpitäjä 
myy ohjelman osakkeista kertyneet oikeudet puolestasi.  Ellei yhtiö päätä muuta, se käyttää oikeuksien 
myynnistä saadut tulot muiden osakkeiden hankkimiseen ja ne lisätään ohjelmaan.  Sinulla on oikeus saada 
palkinto-osakkeita kyseisistä osakkeista aivan kuin saat palkinto-osakkeita hankituista osakkeista, joiden 
ansiosta sait kyseiset osakkeet. 

Jos yhtiö ei myönnä luopumisoikeuksia (ts. oikeus lisäosakkeiden hankkimiseen ei ole myytävissä), osallistujat 
eivät voi käyttää oikeuksiaan lisäosakkeiden hankkimiseen ohjelmassa oleviin osakkeisiin nähden.  

7.10 Fletcher Building -konsernista lähteminen 

Ohjelma on tarkoitettu vain Fletcher Building -konsernin työntekijöille.  Jos päätät työsuhteen Fletcher Building 
-konsernin kanssa, et voi jatkaa ohjelmaan osallistumista. Normaaleissa olosuhteissa, jos lähdet Fletcher 
Building -konsernista ennen kuin pätevöitymisaika päättyy, sinulla ei ole oikeutta saada palkinto-osakkeita. On 
kuitenkin olemassa joitakin tapauksia, joissa voit saada palkinto-osakkeet päättäessäsi työsuhteen Fletcher 
Building -konsernin kanssa. Kyseiset tapaukset on kuvattu alla olevassa taulukossa. 

Syy päättää työsuhde Fletcher Building -konsernin 
kanssa 

Oikeus saada palkinto-osakkeita 

Kuolema, sairaus, henkilövamma, 
vammautuminen, irtisanominen, eläkkeelle 
jääminen, divestointi tai liiketoiminnan 
myynti. 

Pro rata -oikeus saada palkinto-osakkeita 
riippuen siitä, kuinka paljon 
pätevöitymisajasta on kulunut umpeen. 

Irtisanoutuminen, työsuhteen päättäminen, 
irtisanominen, yhteinen sopimus, jos syy 
koskee suorituskykyä. 

Ei oikeutta saada palkinto-osakkeita. 
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7.11 Haamuosakkeet  

Joissakin maissa (mukaan lukien Kiina ja Fiji) ei ole mahdollista tai käytännöllistä tarjota osakkeita työntekijöille 
paikallisen lainsäädännön vuoksi.  Jos asut kyseisissä maissa, sinulle tarjotaan mahdollisuus osallistua 
haamuohjelmaan.  Haamuohjelma vastaa normaalia ohjelmaa, ainoana poikkeuksena on, että osakkeita ei 
hankita, omisteta tai myydä fyysisesti, mutta sen avulla osallistujat saavat samat edut kuin normaalissakin 
osakeohjelmassa.  Haamuohjelman yleinen toimintaperiaate: 

 Sinulle myönnetyt hankitut haamuosakkeet ja haamupalkinto-osakkeet vastaavat lukumäärältään niitä 
oikeita hankittuja osakkeita ja palkinto-osakkeita, jotka olisit hankkinut osallistuessasi normaaliin 
osakeohjelmaan. 

 Sama palkintosuhde, palkintoehdot ja pätevöitymisaika soveltuvat aamuohjelmaan. 

 Hankittuja haamuosakkeita käsitellään samaan tapaan kuin hankittuja osakkeita osinkoihin, bonuksiin, 
oikeuksiin ja pääoman uudelleen järjestelyyn nähden. 

 Haamuosakkeiden omistajilla ei ole äänioikeuksia. 

 Voit ilmoittaa ohjelman ylläpitäjälle muuttaaksesi kaikki haamuosakkeesi tai osan niistä rahaksi milloin 
tahansa samaan tapaan ja samoin seurauksin, kun myisit osakkeita ohjelmassa.  Saat saman summan kuin 
saisit myydessäsi saman määrän osakkeita ohjelmassa.  

 Pätevöitymisajan päättyessä saat hankituista haamuosakkeista käteismaksun, joka vastaa kyseisten 
hankittujen haamuosakkeiden hankittujen haamuosakkeiden, haamupalkinto-osakkeiden ja 
haamulisäosakkeiden nimellisarvoa edellyttäen, että työskentelet edelleen Fletcher Building -yhtiössä. 
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8 Esimerkkejä ohjelmaan osallistumisesta 

Yhtiö on valmistellut useita esimerkkejä ohjelmaan osallistumisesta havainnoidakseen valuuttakurssien ja 
osakkeiden arvon vaikutuksia ohjelman osakepääoman arvoon. Voit tutustua näihin esimerkkeihin FBuSharen 
nettisivuilla, osoitteessa www.fbushare.com. 

Nämä esimerkit ovat ainoastaan havainnolliseen käyttöön. Fletcher Buildingin osakkeen arvo, vaihtokurssi ja 
kunkin työntekijän vuosittainen sijoitussumma vaikuttavat sekä osakkeiden määrään että osakesalkun arvoon. 
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9 Usein kysyttyä 

9.1 Edut 

9.1.1  Miksi FBuShare-ohjelma on luotu? 

 Rohkaistakseen kaikkia työntekijöitä samaistumaan Fletcher Building -yhtiöön. 

 Jotta työntekijät voivat osallistua mahdolliseen Fletcher Building -yhtiön kasvuun. 

 Rohkaistakseen keskittymään Fletcher Building -konsernin suorituskykyyn sekä keskittymään työntekijän 
liikeyksikköön. 

 Edistää liiketoiminnallista suorituskykyä Fletcher Building -konsernissa. 

 Lisätäkseen niiden työntekijöiden määrää, joilla on Fletcher Building -yhtiön osakkeita. 

 Pyrkiäkseen pitämään yhtiön työntekijät. 

 Yhdistääkseen Fletcher Building -konsernin työntekijöiden ja Fletcher Building -yhtiön osakkeenomistajien 
intressit. 

9.1.2  Miten voin hyötyä FBuShare-ohjelmaan osallistumisesta? 

Sinulla on mahdollisuus saada Fletcher Building -yhtiön palkinto-osakkeita ilmaiseksi olemalla edelleen 
konsernin työntekijä ja omistamalla hankitut osakkeet edelleen pätevöitymisajan päättyessä.  Sinulla on myös 
oikeus saada osinkoja ohjelman osakkeista, jotka sijoitetaan lisäosakkeisiin. 

9.2 Kuka voi osallistua? 

9.2.1  Voivatko perheenjäseneni osallistua FBuShare-ohjelmaan? 

Eivät. Ohjelma on tarkoitettu vain ehdot täyttäville työntekijöille.  Voit siirtää osakkeita perheenjäsenellesi 
milloin tahansa (paikallisten arvopaperien myyntiä koskevien lakien mukaisesti), mutta jos haluat siirtää 
osakkeita perheenjäsenille pätevöitymisaikana, menetät oikeuden saada palkinto-osakkeita kyseisistä 
osakkeista. 

9.2.2  Onko FBuShare-ohjelmaan osallistumisen ehtona työsuhteen vähimmäiskestoa? 

Ei. Ehtona on, että työntekijät ovat Fletcher Building -konsernin työntekijöitä, kun yhtiö lähettää kutsut (25. 
Maaliskuuta 2018). 

9.3 Hakeminen 

9.3.1  Jos tulen töihin Fletcher Building -konserniin ohjelmajakson päätyttyä maaliskuun 2018 jälkeen, 
voinko osallistua ohjelmaan? 

9.3.2  

Et. Et voi osallistua ohjelmaan ennen seuraavaa ohjelmajaksoa. 

9.3.3  Tuleeko minun hakea ohjelmaan uudelleen joka vuosi? 

Ei. Kun sinun on hyväksytty ohjelmaan, säännölliset maksut veloitetaan nettopalkastasi, kunnes haluat 
muuttaa osallistumistasi, keskeyttää tai lakkauttaa sijoituksesi (voidaan suorittaa vain ohjelmajakson aikana).  
Ei ole kuitenkaan takuuta siitä, että ohjelmaa tarjotaan edelleen tulevina vuosina.  
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9.4 Ohjelman ehdot 

9.4.1  Saavatko kaikki ehdot täyttävät työntekijät saman tarjouksen? 

Kyllä, ainoana poikkeuksena ovat lainkäyttöalueet, joissa ei ole mahdollista tai käytännöllistä tarjota osakkeita 
paikallisen lainsäädännön vuoksi (esim. Kiina ja Fiji), silloin työntekijät saavat kutsun haamuohjelmaan. 
(Kuvattu kappaleessa 7.11) 

9.4.2  Voidaanko ohjelmaa muuttaa? 

Kyllä, yhtiö voi muuttaa ohjelman ehtoja oman harkintansa mukaan ennen vuosittaista ohjelmajaksoa, 
muutetut ehdot koskevat kaikkia niitä osakkeita, jotka hankitaan muutettujen ehtojen jälkeisinä 
ohjelmavuosina.  Sinulla on mahdollisuus muuttaa osallistumistasi tai keskeyttää osallistumisesi ohjelmaan, tai 
peruuttaa osallistumisesi ohjelmaan ohjelmajakson aikana ennen kuin muutokset tulevat voimaan. 

9.5 Sijoitus 

9.5.1  Voinko valita sijoituksieni valuutan? 

Et, sijoituksesi tehdään valuutassa, jossa saat palkkaa. 

9.5.2  Tuleeko sijoitus tehdä palkan kautta? 

Kyllä, se vähennetään säännöllisinä maksuina palkastasi. 

9.5.3  Voinko tehdä sijoituksen uhraamalla palkkani? 

Et. Vähennykset tehdään nettopalkastasi. 

9.5.4  Voinko maksaa vuosittaisen sijoitukseni yhdellä suurella maksulla? 

Et. 

9.5.5  Miten tiedän, onko ohjelman ylläpitäjä saanut säännöllisen maksuni joka kuukausi? 

Jos liityit FBuShare-ohjelmaan maaliskuussa 2018, vähennykset nettopalkastasi alkavat ohjelmavuoden alusta, 
heti ohjelmajakson päätyttyä huhtikuussa 2018  edellyttäen, että yhtiöllä on ollut aikaa käsitellä hakemuksesi.  

Voit tarkistaa tapahtumatiedot Fletcher Building -yhtiön työntekijöiden osakeohjelmakeskuksen kautta 
osoitteessa www.computershare.com/fbushare vahvistaaksesi, että ohjelman ylläpitäjä on saanut säännöllisen 
maksusi. Jos säännöllistä maksua ei ole vähennetty palkastasi, siitä tulee ilmoittaa välittömästi 
palkanmaksuosastolle.  Jos ohjelman ylläpitäjä ei saa sinulta säännöllisiä maksuja, hankittuja osakkeita ei 
hankita puolestasi. 

9.5.6  Mitä tapahtuu, jos sijoituksen maksimiraja muuttuu? 

Jos sijoituksen maksimiraja laskee ja sen seurauksena vuosittainen sijoitussummasi ylittää uuden 
maksimirajan, vuosittainen sijoitussummasi lasketaan automaattisesti uuden maksimirajan suuruiseksi 
summaksi. Jos sijoituksen maksimiraja nousee, vuosittainen sijoitussumma ei muutu. 

9.5.7  Mitä tapahtuu, jos sijoituksen minimiraja muuttuu? 

Sijoitussummaasi ei tehdä muutoksia, jos sijoituksen minimiraja muuttuu (laskee tai nousee). Jos sijoituksen 
minimiraja kuitenkin nousee ja sen seurauksena vuosittainen sijoitussummasi on alarajaa pienempi, yhtiö pitää 
summaa käytännössä katsoen liian pienenä ja yhtiö voi ilmoittaa vuosittaisen sijoitussumman nostotarpeesta 
uuden minimirajan tasolle.  Jos et ole nostanut vuosittaista sijoitussummaa vähintään uuden vuosittaisen 
sijoituksen minimirajan tasolle ennen seuraavan ohjelmajakson päättymistä, yhtiö voi keskeyttää ohjelmaan 
osallistumisesi. Tällöin ohjelmassa omistamasi osakkeet otetaan edelleen huomioon palkinto-osakkeiden 
jaossa pätevöitymisajan päätyttyä edellyttäen, että täytät palkintoehdot. 

http://www.computershare.com/fbushare
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9.6 Osakkeet 

9.6.1  Mitä osakehintaa käytetään hankintojeni laskemiseen? 

Osakkeita hankitaan NZSX- tai ASX-markkinoilla osallistujien puolesta kuukausittain käyttäen edellisen 
kuukauden aikana tehtyjä sijoituksia, joten hankintahinta on markkinahinta (johon lisätään mahdolliset välitys- 
tai muut osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kulut). Tällöin osallistujat maksavat saman summan hankituista 
osakkeista joka kuukausi. 

9.6.2  Miten voin seurata hankkimaani kuukausittaista osakemäärää? 

Voit tarkistaa osaketietosi internetistä osoitteessa www.computershare.com/fbushare.  Hankittujen 
osakkeiden tiedot päivitetään kuukausittain. 

9.6.3  Miten voin seurata nykyistä osakkeen hintaa? 

Voit seurata nykyistä Fletcher Building -yhtiön osakkeen hintaa Fletcher Building -sijoituskeskuksen kautta 
osoitteessa www.fbu.com. Linkki sivulla on käytettävissä sivustolla www.fbushare.com.  

9.6.4  Kuka omistaa ohjelman osakkeeni? 

Osakkeesi rekisteröidään nimellisen osakkeenomistajan nimiin Fletcher Building -osakerekisteriin ja niitä 
säilytetään puolestasi.  Vaikka nimellinen osakkeenomistaja on osakkeiden lainmukainen omistaja, hän 
säilyttää niitä työntekijöiden puolesta ohjelman ehtojen mukaisesti ja voi toimia vain jokaisen työntekijän 
määräyksestä osakkeita koskien. 

9.6.5  Omistaessani osakkeita työntekijänä, mitä oikeuksia minulla on? 

Ohjelmassa omistamasi osakkeet antavat sinulle oikeuden äänestää osakkeenomistajien kokouksessa ja saat 
myös Fletcher Building -yhtiön määrittämiä osinkoja. Osingot sijoitetaan Fletcher Building -yhtiön 
lisäosakkeisiin osinko-ohjelmaan osallistumalla ja kyseiset lisäosakkeet otetaan huomioon palkinto-osakkeiden 
jaossa. Muut ohjelman osakkeista saadut oikeudet on kuvattu alla ja ohjelmasäännöissä.  

Haamuohjelmaan osallistuvat työntekijät eivät saa oikeutta äänestää osakkeenomistajien kokouksissa, mutta 
he saavat vastaavat taloudellisen edun Fletcher Building -yhtiön määrittämistä osingoista. 

9.6.6  Onko olemassa osakkeiden omistamiseen liittyviä riskejä tai haittatekijöitä? 

Kyllä, kaikkiin yhtiön osakesijoituksiin liittyy riskejä.  Ei ole takuuta siitä, että Fletcher Building -yhtiön osakkeen 
hinta nousee siitä hinnasta, jolla hankit osakkeita tai ettei se laskisi sitä alhaisemmaksi.  Osakkeiden 
markkinahinta määrittyy hinnalla, jolla osakkeita myydän Uuden-Seelannin ja Australian pörssimarkkinoilla. 

Huomaa, että osakkeiden markkinahinta voi laskea maksamastasi summasta milloin tahansa.  Samoin niiden 
hinta voi nousta.  Tämä on normaali riski osakkeisiin sijoittaessa.  Valuuttakurssit voivat myös muuttua ja 
vaikuttaa ohjelmassa hankkimiesi osakkeiden arvoon paikallisessa valuutassa.  Fletcher Building ei voi neuvoa 
sinua kannattaako ohjelmaan osallistua. 

9.6.7  Voinko myydä ohjelmassa omistamiani osakkeita? 

Kyllä, voit myydä osakkeesi milloin tahansa FBuShare-verkkomyyntijärjestelmässä sivulla 
www.computershare.com/fbushare tai siirtämällä osakkeesi omiin nimiisi ja käyttämällä valitsemaasi 
välittäjää.  Jos kuitenkin myyt osakkeet ennen kuin kolmen vuoden pätevöitymisaika päättyy, et saa 
myymistäsi osakkeista palkinto-osakkeita. 

Kaikkien osakkeiden myyntitapahtumien on oltava sisäpiirilakien mukaisia ja Fletcher Building -yhtiön 
arvopaperien kauppapolitiikan mukaisia. 

http://www.computershare.com/fbushare
http://www.fbu.com/
http://www.fbushare.com/
http://www.computershare.com/fbushare
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9.6.8  Voiko yhtiö määrätä minua myymään osakkeeni? 

Yhtiö voi määrätä ohjelmassa omistamasi osakkeiden myynnin ilman hyväksyntääsi kattamaan mahdolliset 
osakkeisiin liittyvät maksettavat verot, jotka yhtiön on maksettava. Yhtiö myy ainoastaan sen määrän 
osakkeita, kun osakkeisiin liittyvän verosumman maksaminen vaatii. 

9.6.9  Miten palkinto-osakkeita saadaan? 

Jos pätevöitymisajan päätyttyä olet edelleen Fletcher Building -konsernin työntekijä, saat 1 ilmaisen palkinto-
osakkeen jokaista 2 säännöllisillä maksuilla pätevöitymisajan ensimmäisen vuoden aikana hankittua osaketta 
kohti edellyttäen, että omistat osakkeet edelleen pätevöitymisajan päätyttyä.  Saat palkinto-osakkeita myös 
omistamistasi lisäosakkeista vastaavalla periaatteella. Yhtiö siirtää tai myöntää palkinto-osakkeet sinulle 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttus siitä, kun oikeutesi palkinto-osakkeisiin 
määritettiin. 

Pätevöitymisaika vuoden 2018 ohjelmassa hankituille osakkeille päättyy 31. maaliskuuta 2021. Tämä tarkoittaa 
Suomeksi sitä, että mikäli olet vielä Fletcher Building Groupin palveluksessa tuona päivänä, saat yhden 
ilmaisen osakkeen kahta ohjelmavuonna 2018 säännöllisillä maksuilla hankkimaasi osaketta kohti. 
Edellytyksenä on, että osakkeet ovat edelleen hallussasi 31. maaliskuuta 2021. 

9.6.10 Miten bonukset vaikuttavat ohjelmaan? 

Jos yhtiö myöntää bonuksen osakkeista, saat ohjelman osakkeistasi bonusosakkeita. 

9.6.11 Miten oikeudet vaikuttavat ohjelmaan? 

Jos yhtiö myöntää luopumisoikeudet (ts. oikeus hankkia muita osakkeita on myytävissä), ohjelman ylläpitäjä 
myy ohjelman osakkeista kertyneet oikeudet osallistujan puolesta ja ellei yhtiö päätä muuta, myynnistä saadut 
tulot käytetään lisäosakkeiden hankkimiseen. 

Jos yhtiö ei myönnä luopumisoikeuksia (ts. oikeus lisäosakkeiden hankkimiseen ei ole myytävissä), osallistujat 
eivät voi käyttää oikeuksiaan lisäosakkeiden hankkimiseen ohjelmassa oleviin osakkeisiin nähden.  Tämä 
koskee myös yhtiön osakehankintaohjelmia. 

9.7 Haamuohjelma 

9.7.1  Mikä haamuohjelma on ja mitä haamuosakkeet ovat? 

Haamuohjelma tarjotaan maissa, joissa ei ole mahdollista tai käytännöllistä paikallisen lainsäädännön vuoksi 
tarjota osakkeita työntekijöille.  Haamuohjelmaa tarjotaan työntekijöille Kiinassa ja Fijilla.  Haamuohjelmaan 
osallistuminen vastaa normaaliin ohjelmaan osallistumista (mukaan lukien osingot, bonusosakkeet ja 
myönnetyt oikeudet), ainoana poikkeuksena on, että osakkeita ei hankita, säilytetä tai myydä työntekijän 
toimesta tai puolesta fyysisesti. 

9.7.2  Voinko myydä haamuosakkeeni? 

Kyllä, voit ilmoittaa ohjelman ylläpitäjälle muuttaaksesi kaikki haamuosakkeesi tai osan niistä rahaksi milloin 
tahansa samaan tapaan ja samoin seurauksin, kun myisit osakkeita ohjelmassa.  Saat saman summan kuin 
saisit myydessäsi saman määrän osakkeita ohjelmassa.  

9.7.3  Mitä tapahtuu pätevöitymisajan päätyttyä haamuohjelmassa? 

Pätevöitymisajan päättyessä saat hankituista haamuosakkeista käteismaksun, joka vastaa kyseisten 
hankittujen haamuosakkeiden hankittujen haamuosakkeiden, haamupalkinto-osakkeiden ja 
haamulisäosakkeiden nimellisarvoa edellyttäen, että työskentelet edelleen Fletcher Building -yhtiössä.  Et voi 
omistaa haamuosakkeita ohjelmassa pätevöitymisajan päätyttyä. 
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9.8 Väliaikainen virkavapaa 

9.8.1  Mitä tapahtuu, jos otan väliaikaisen virkavapaan (esim. äitiys-/isyysloma, sairausloma, pitkä 
virkavapaa ja sapattiloma)? 

Jos olet palkallisella vapaalla, säännölliset maksut vähennetään palkastasi hankittujen osakkeiden 
hankkimiseksi puolestasi. Jos otat palkattoman vapaan, säännöllisiä maksuja ei veloiteta eikä osakkeita hankita 
puolestasi. Jos aloitat uudelleen maksullisen vapaan tai palaat töihin, säännöllisiä maksuja veloitetaan ja 
osakkeita hankitaan puolestasi uudelleen. Et voi tehdä lisämaksuja ennen väliaikaista virkavapaata tai kun 
palaat töihin. Jos olet palkattomalla vapaalla pätevöitymisajan päättyessä, saat edelleen palkinto-osakkeet, 
joihin sinulla on oikeus. 

9.9 Hallinnolliset muutokset 

9.9.1  Mitä tapahtuu, jos Fletcher Building -yhtiössä tapahtuu hallinnollinen muutos? 

Jos Fletcher Building -yhtiössä tapahtuu hallinnollinen muutos, kuten fuusio tai tuomioistuimen määräämä 
järjestely tai jos yhtiö puretaan yhteisestä sopimuksesta, yhtiö voi määrittää, että palkintoehdot täyttyvät 
joidenkin tai kaikkien ohjelman osakkeiden kohdalla ja sen seurauksena voit saada palkinto-osakkeita 
kyseisistä osakkeista. 

9.10 Maasta toiseen muuttaminen 

9.10.1  Muutan maasta toiseen Fletcher Building -konsernissa ja palkkani pysyy samana. Miten jatkan 
ohjelmaan osallistumista? 

Koska FBuShare-sijoitus pohjautuu palkkaasi, sinun ei tässä tapauksessa tarvitse tehdä mitään. Vuosittainen 
sijoitussummasi veloitetaan edelleen, eikä siihen tule muutoksia. 

9.10.2  Muutan maasta toiseen Fletcher Building -konsernissa ja palkkani muuttuu. Miten jatkan ohjelmaan 
osallistumista? 

Edellyttäen, että ohjelma on saatavilla maassa, johon muutat, sinun on toimittava seuraavasti: 

 Ilmoita Henkilöstöresurssien yhteyshenkilöllesi että osallistut FBuShare-ohjemaan. 

 Ilmoita uudelleen palkanmaksuosastollesi, että olet osallistuja. 

 Varmista, että uusi palkanmaksuosasto veloittaa säännölliset maksut uuden vuosittaisen sijoitussumman 
mukaisesti. 

Uusi vuosittainen sijoitussummasi lasketaan käyttäen uutta valuuttaa, jossa saat palkkaa, ja se pohjautuu 
samaan suhteelliseen sijoituksen maksimirajaan.  Jos esimerkiksi olit alunperin töissä Uudessa-Seelannissa ja 
sinulla oli mahdollisuus sijoittaa 80 % Uuden-Seelannin sijoituksen maksimirajasta ja muutit Australiaan, 
vuosittainen sijoitussummasi muuttuu 80 % Australian sijoituksen maksimirajasta. 

Jos saat palkkaa eri valuutassa, katso uuden valuutan sijoitukseen liittyvät maksimi- ja minimirajat osion 
liitteessä C . 

9.10.3  Mitä jos muutan maahan, jossa ohjelmaa ei ole? 

Osallistumisesi ohjelmaan päättyy, olemassa olevat osakkeet kuitenkin jäävät ohjelmaan ja sinulla on edelleen 
oikeus saada palkinto-osakkeita kyseisistä osakkeista (voimassa olevien lakien mukaisesti) edellyttäen, että 
palkintoehdot täytetään. Jos paikalliset lait maassa, johon muutat, rajoittavat palkinto-osakkeiden antamisen, 
yhtiö maksaa sinulle niiden palkinto-osakkeiden arvoa vastaavan käteissumman, joihin sinulla on oikeus 
pätevöitymisajan päätyttyä. 
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9.11 Lisätietoa FBuShare-ohjelmasta 

9.11.1  Miten saan lisätietoa FBuShare-ohjelmasta? 

Voit saada ohjelmasäännöt paperimuodossa tai lisätietoa FBuShare-ohjelmasta ohjelma-asiakirjoista 
verkkosivulla www.computershare.com/fbushare tai paikalliselta palkanmaksuosastolta. Yhteystietojen ja 
puhelinnumeroiden luettelo on annettu liitteessä B. 

 Verkko-osoitteessa www.fbushare.com 

 Verkko-osoitteessa www.computershare.com/fbushare 

 Yhteyshenkilöltäsi (listattu liitteessä B) 

Mikäli tarvitset neuvoja hakemuksen täyttämisessä tai lisätietoa, ole hyvä ja katso luku 6. 

9.11.2  Mistä saan lisätietoa Fletcher Building -yhtiöstä ja sen osakkeista? 

Lisätietoa Fletcher Building -yhtiöstä ja Fletcher Building -yhtiön osakkeista (mukaan lukien Fletcher Building -
yhtiön osakkeiden nykyinen hinta) on saatavilla Fletcher Building -yhtiön verkkosivustolta www.fbu.com. 

9.11.3  Miten voin tarkistaa osakeosuuteni vuoden aikana? 

Voit tarkistaa ja hallita osakeosuuttasi kirjautumalla sivulle www.computershare.com/fbushare ja syöttämällä 
SRN-tunnuksesi (Securityholder Reference Number) sekä PIN-koodisi (Personal Identification Number). 

Osallistujille annetaan SRN-tunnus ja PIN-koodi pian sen jälkeen, kun osallistuminen ohjelmaan on vahvistettu. 

9.11.4  Olen unohtanut PIN-koodini – miten saan uuden koodin? 

Siirry osoitteeseen www.computershare.com/fbushare ja napauta linkkiä ‘Unohditko PIN-koodisi?’ saadaksesi 
uuden PIN-koodin. 

http://www.computershare.com/fbushare
http://www.computershare.com/fbushare
http://www.fbu.com/
http://www.computershare.com/fbushare
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10 Muuta informaatiota 

10.1 Päiväys 

Tämä opas on päivätty 1. päivälle maaliskuuta 2018. 

10.2 Yleisiä neuvoja 

Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu sisältämään rahoitustuotteeseen liittyviä neuvoja. Pyydä rahoitusalan neuvoa 
riippumattomalta henkilöltä, jolla on vastaavan arvopaperiviranomaisen lisenssi (esim. Australian arvopaperi- 
ja sijoituskomissio tai arvopaperikomissio Uudessa-Seelannissa). Mitään tämän oppaan tietoja ei tule pitää 
suosituksena tai mielipiteen lausuntona, jonka tarkoituksena olisi vaikuttaa henkilön päätökseen osallistua 
ohjelmaan tai antaa suosituksia tai mielipiteitä osakkeiden hankkimista tai myymistä koskien. 

Tässä oppaassa ei ole huomioitu kenenkään erityisiä tavoitteita, taloudellista tilannetta, taloudellisia 
päämääriä tai tarpeita. 

Mikäli olet epävarma tämän asiakirjan käyttämistavasta, pyydä neuvoa alan ammattilaiselta, esimerkiksi 
kirjanpitäjältäsi, pörssivälittäjältä, asianajajalta tai muulta neuvonantajalta. 

10.3 Tämän oppaan tarkoitus ja levitys 

Tämä opas antaa tietoa Fletcher Building -konsernin työntekijöille, jotta he voisivat arvioida ohjelmaan 
osallistumisen kannattavuuden. Se on laadittu yksinomaan tähän tarkoitukseen eikä sitä jaeta muille kuin 
Fletcher Building -konsernin työntekijöille. Jos olet saanut kutsun osallistua FBuShare-ohjelmaan etkä ole 
konsernin työntekijä, mahdollinen ohjelman hakemuksesi mitätöidään. 

10.4 Ohjelmasäännöt 

Tämä opas sisältää yhteenvedon ohjelmasta, se ei sisällä ohjelmasääntöjä. Työntekijöitä pyydetään lukemaan 
ohjelmasäännöt huolellisesti. Ohjelmasäännöt ja voimassa olevat lait ovat voimassa ensisijaisesti, mikäli ne 
ovat ristiriidassa tämän oppaan tietojen kanssa. 

Täydelliset ohjelmasäännöt voidaan pyytää henkilöstöresurssiosaston yhteyshenkilöltä ja ne ovat saatavilla 
sivustolla www.fbushare.com sekä ohjelman ylläpitäjän verkkosivustolla: www.computershare.com/fbushare.  
Ohjelmasäännöt ovat saatavilla maksutta ja ne toimitetaan kohtuullisen ajan kuluessa niiden pyynnöstä. 

10.5 Vastuuvapauslauseke 

Kukaan henkilö ei ole valtuutettu antamaan tietoa tai edustamaan ohjelmaa, joka kuvataan tässä oppaassa.  
Fletcher Building tai sen johtokunta ei ole valtuuttanut mitään tietoja tai esityksiä, jotka eivät sisälly tähän 
oppaaseen. 

10.6 Rahoituspalveluopas 

Ohjelman ylläpitäjä voi tarjota rahoituspalveluja ohjelmaan liittyen ja vaatimuksena voi olla, että sinulle 
annetaan rahoituspalveluopas, jossa esitellään tarjotut rahoituspalvelut. Rahoituspalveluopas voidaan antaa 
Fletcher Building -yhtiölle edustajanasi saamaan rahoituspalveluopas edustajan sopimalla tavalla. Jos osallistut 
ohjelmaan, sinun on nimettävä Fletcher Building edustajaksesi saamaan rahoituspalveluopas (ja mahdolliset 
päivitykset). Rahoituspalveluopas toimitetaan Fletcher Building -yhtiölle ja julkaistaan Fletcher Building -yhtiön 
sisäverkossa ja ohjelman ylläpitäjän verkkosivulla: www.computershare.com/fbushare. 

http://www.fbushare.com/
http://www.computershare.com/fbushare
http://www.computershare.com/fbushare
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10.7 Vastuuvapauslauseke Australian osallistujille 

Kuten kuvattu osiossa 7.2, työnantaja pidättää säännöllisen maksusi ja välittää sen ohjelman ylläpitäjälle 
(Computershare Plan Managers, Australia) kuukausittain. Kun työnantaja pidättää summan, se tallennetaan 
Australian ja Uuden-Seelannin Banking Group Limited -pankin korottomalle tilille. Kun summa välitetään 
ohjelman ylläpitäjälle, se tallennetaan HSBC Bank Australia Limited -pankkiin korottomalle tilille. Ohjelman 
ylläpitäjä pidättää summat, kunnes ne käytetään osakkeiden hankkimiseen. Ohjelman ylläpitäjä hankkii 
Fletcher Building -yhtiön osakkeita NZSX- tai ASX-markkinoilla osallistujien puolesta kuukausittain käyttäen 
kaikki edellisen kuukauden sijoitussummat.  

10.8 Yhdysvaltain arvopaperilaki 

Tunnustan, että ohjelmassa tarjottuja arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain 1933 
(Yhdysvaltain arvopaperilaki) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilakien alaisena, eikä niitä voida 
(i) tarjota uudelleen, myydä uudelleen, siirtää, pantata tai kohdentaa, ellei voimassa olevaa 
rekisteröintilausuntoa ole saatu Yhdysvaltain arvopaperilain ja soveltuvien osavaltion arvopaperilakien 
mukaisesti, tai ellei vapautusta ole saatu Yhdysvaltain arvopaperilain ja vastaavien lakien 
rekisteröintivaatimuksista, tai (ii) tallentaa rajoittamattomaan tallennuskohteeseen.  Voit myydä osakkeita 
vain silloin, kun tarjoat ja myyt ne “offshore-tapahtumalla” (Yhdysvaltain arvopaperilain säännön 902 
mukaisesti) Yhdysvaltain arvopaperilain määräyksen S mukaisesti, mukaan lukien tavalliset välitystapahtumat 
NZSX- tai ASX-markkinoilla, joissa sinä tai muut puolestasi toimivat henkilöt eivät tiedä tai voi olettaa tietävän, 
että myynti on järjestetty tai että ostaja on Yhdysvalloissa tai “Yhdysvaltojen henkilö” Yhdysvaltain 
arvopaperilain säännön 902 mukaisesti. 

10.9 Esitepoikkeus ja jälleenmyynnin rajoitukset Kanadassa 

Esitettä ei ole toimitettu Kanadan arvopaperikomitealle tai muulle säätelyelimelle ohjelmassa tarjottujen 
arvopaperien liikkeeseenlaskua koskien ja kyseinen liikkeeseenlasku vapautetaan esitevaatimuksista 
kansallisen National Instrument -säädöksen 45-106 Esite- ja rekisteröintivapautukset (NI 45-106) mukaisesti.  
Kansallisen National Instrument -säädöksen 45-102 Arvopaperien uudelleen myynti mukaisesti työntekijät 
voivat myydä uudelleen osakkeita säädöksen NI 45-106 mukaisesti Kanadan ulkopuolella tai suoraan Kanadan 
ulkopuolella oleville henkilöille edellyttäen, ettei yhtiö ei ilmoita liikkeeseenlaskijan olevan millään Kanadan 
lainkäyttöalueella myyntipäivänä ja että kanadalaiset eivät suoraan tai välillisesti omista yli 10 % kyseessä 
olevista osakkeista eivätkä edusta yli 10 % yhtiön osakkeenomistajien kokonaismäärästä. 

10.10 Vastuuvapautus Malesian arvopaperilain perusteella 

Ohjelman alla tarjotut komissiot lukeutuvat Malesiassa “suljettuihin tarjouksiin”, “suljettuihin kutsuihin” tai 
“suljettuihin anteihin” Malesian Pääomamarkkinoiden ja -palveluiden esityksen 2007 sektioiden 229 ja 230 
mukaan. Kopiot ohjelman dokumenteista on toimitettu Malesian arvopaperikomissiolle. Ohjelman dokumentit 
eivät sisällä eikä niitä tule käyttää: julkisena tarjouksena tai antina, sitoutumisen tai oston tarjouksena, 
kutsuna sitoutua tai ostaa arvopapereita jotka vaativat Malesian arvopaperikomission Pääomamarkkinoiden ja 
–palveluiden esityksen 2007 mukaisen hyväksynnän. Vähennykset tiettyjen Malesialaisten työntekijöiden 
palkoista tai etuuksista  

10.11 Vähennykset palkasta tai palkkioista tietyille malesialaisille työntekijöille 

Työvoimaesityksen 1955 perusteella tiettyjen malesialaisten työntekijöiden palkasta tai etuuksista 
pidättämiseen tarvitaan työvoimaministeriön hyväksyntä. Näihin työntekijöihin lukeutuvat henkilöt jotka 
ansaitsevat alle RM2,000 kuukaudessa sekä henkilöt, jotka valvovat tai tekevät ruumiillista työtä. Fletcher 
Building on hakenut tätä hyväksyntää Malesialaisille henkilökunnan jäsenille, jotka lukeutuvat näihin 
kategorioihin. 
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11 Vero-opas 

Yhteenveto osallistumisen verotusedellytyksistä lainkäyttöalueilla, joissa tarjous on voimassa, on esitetty Liite 
D:ssä. 
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Liite A: Termien selitykset 

Termi Kuvaus 

A$ tai AUD Australian dollari(a) 

Lisäosake Osinko-osake ja muut osakkeet, jotka on myönnetty tai hankittu osallistujan 
puolesta myönnettyjen bonuksien, oikeuksien tai muun yhtiön pääoman 
uudelleen järjestyksen seurauksena. 

Vuosittainen 
sijoitussumma 

Summa, jonka osallistuja haluaa sijoittaa 12 kuukauden aikana. 

ASX Australian arvopaperipörssi. 

Palkintoehdot Ehdot, jotka osallistujan on täytettävä saadakseen oikeuden saada palkinto-
osakkeita ohjelmasääntöjen mukaisesti: 

 osallistujan on omistettava hankitut osakkeet 3 vuoden pätevöitymisajan 
päättymiseen saakka 

 osallistujan on oltava Fletcher Building -konsernin työntekijä 
keskeytyksettä pätevöitymisjakson viimeiseen päivään (se mukaan 
lukien) saakka, ja 

 osallistujan on täytettävä kaikki muut yhtiön aika ajoin määrittämät ja 
osallistujalle ilmoitetut ehdot. 

Palkintosuhde Palkinto-osakkeiden suhde hankittuihin osakkeisiin ja lisäosakkeisiin nähden, 
yhtiö määrittää suhteen. 

Palkinto-osake Maksuton osake, jonka osallistuja saa ohjelmasääntöjen mukaisesti 
täyttäessään palkintoehdot. 

Johtokunta Fletcher Building -yhtiön johtokunta, Fletcher Building -yhtiön johto tai 
johtokunnan määrittämä toimikunta. 

Osinko-ohjelma Yhtiön määrittämä järjestely, jossa yhtiön valinnan mukaisesti ohjelman 
osakkeista kertyvät osingot sijoitetaan lisäosakkeisiin.   

Osinko-osake Osake, jonka osallistuja hankkii tai joka hankitaan osallistujan puolesta osinko-
ohjelman mukaisesti ohjelman hankittuihin osakkeisiin tai lisäosakkeisiin 
nähden. 

“FBuShare” tai “Ohjelma” Fletcher Building -yhtiön maailmanlaajuinen työntekijöiden osakeohjelma, 
jotka koskevat ohjelmasäännöt ja joka on kuvattu tässä oppaassa. 

Fletcher Building tai Yhtiö Fletcher Building Limited, Yhtiön rekisterinumero Uudessa-Seelannissa 
1104175 ja ARBN 096 046 936.  

Fletcher Building -yhtiön 
työntekijöiden 
osakeohjelmakeskus 

Erityinen verkkosivu ohjelmaan hakeville ja osallistuville työntekijöille: 
www.computershare.com/fbushare. 

http://www.computershare.com/fbushare
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Termi Kuvaus 

Fletcher Building -konserni 
tai Konserni tai Konserniin 
kuuluva yhtiö 

Konserniyhtiöitä: 

 Fletcher Building. 

 Kaikki yhtiön kokonaan omistamat tytäryhtiöt. 

 Kaikki muut yhtiön tytäryhtiöt, jotka yhtiö on määrittänyt yhtiön 
konserniin kuuluvaksi ohjelmasääntöjä varten. 

 Kaikki muut yhtiöt tai kokonaisuudet, jotka yhtiö on määrittänyt 
kuulumaan yhtiön konserniin ohjelmasääntöjä varten. 

Maaliskuu 2018 Ohjelman 
puite 

Jakso välillä 1.3. 2018 - 23:59, 25.3.2018, jonka aikana ehdot täyttävät 
työntekijät (kuvattu osassa 3) voivat valita liittyvänsä FBuShare-ohjelmaan ja 
osalistujat FBuShare-ohjelmassa voivat valita luopuvansa FbuShare-
ohjelmasta, keskeyttää sijoituksensa tai muuttaa vuosittaista investoinnin 
määrää. 

Sijoituksen maksimiraja Maksimiraja, jonka osallistuja voi sijoittaa ohjelmaan vuosittaisena 
sijoitussummana. 

Sijoituksen minimiraja Minimiraja, jonka osallistuja voi sijoittaa ohjelmaan vuosittaisena 
sijoitussummana. 

NZ$ tai NZD Uuden-Seelannin dollarit 

NZSX Pääasemassa olevat osakemarkkinat, joita ylläpitää NZX Limited. 

Osallistuja Työntekijä, jonka hankittuihin osakkeisiin ja ohjelmaan osallistumiseen 
liittyvän hakemuksen yhtiö on hyväksynyt. 

Haamulisäosake Osallistujalle myönnetty haamuosinko-osake ja haamulisäosake. 

Haamupalkinto-osake Palkinto, joka on myönnetty palkinto-osakkeiden sijaan. 

Haamuohjelma Ohjelma osallistujille, jotka ovat lainkäyttöalueilla, joissa ei ole mahdollista tai 
käytännöllistä tarjota osakkeita ja joissa osallistujille on tarjottava hankittuja 
haamuosakkeita ja haamulisäosakkeita ja joissa he saavat haamupalkinto-
osakkeita. 

Hankittu haamuosake Hankittujen osakkeiden sijaan annettava etu, ei koske haamupalkinto-
osakkeita tai haamulisäosakkeita. 

Haamuosake  Hankittu haamuosake, haamulisäosake ja haamupalkinto-osake. 

Ohjelman ylläpitäjä Henkilö tai organisaatio, joka on määritetty ohjelma-asiakirjoissa ohjelman 
hallinnasta vastuussa olevaksi tahoksi. 

OHJELMASÄÄNNÖT FBuShare-ohjelman säännöt, joka on päivätty 15 February 2011 ja jotka 
määrittävät ohjelman osallistumisen ehdot. Voidaan muuttaa aika ajoin. 

Ohjelmajakso Yhtiön määrittämä aikajakso, jonka aikana ehdot täyttävät työntekijät voivat 
liittyä FBuShare-ohjelmaan ja osallistujat voivat peruuttaa  FBuShare-
ohjelmaan osallistumisensa, keskeyttää sijoituksen tai muuttaa vuosittaista 
sijoitussummaansa. Aikajakso on jokaisen vuoden maaliskuussa tai muuna 
yhtiön määrittämänä aikana. 
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Termi Kuvaus 

Ohjelmavuosi 12 kuukauden aikajakso, joka alkaa 1. huhtikuuta ja päättyy 31. maaliskuuta. 

Hankittu osake Osake, jonka osallistuja on hankkinut tai joka on hankittu osallistujan puolesta 
ohjelmassa, ei koske palkinto-osaketta tai lisäosaketta. 

Pätevöitymisaika Aikajakso, joka päättyy sen ohjelmavuoden kolmantena vuosipäivänä, jolloin 
hankitut osakkeet tai haamuosakkeet hankittiin ohjelmassa. 

Säännöllinen maksu Summa, joka veloitetaan osallistujan nettopalkasta ja joka on vuosittainen 
sijoitussumma jaettuna osallistujan ohjelmavuoden aikana saamien 
palkanmaksujen määrällä. 

Osake Täysin maksettu tavallinen Fletcher Building -yhtiön osake.  Hankitut 
osakkeen, lisäosakkeet ja palkinto-osakkeet ovat täysin maksettuja tavallisia 
osakkeita. 

Osakeohjelma Tässä oppaassa ja ohjelmasäännöissä kuvattu ohjelma, jossa hankitaan 
osakkeita. 

Osakeosuus Omistettujen Fletcher Building -yhtiön osakkeiden määrä tiettynä 
ajankohtana. 

US$ tai USD tai 
Yhdysvaltain dollarit 

Yhdysvaltain dollarit. 
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Liite B: Henkilöstöhallinnon yhteystiedot 

Seuraavassa taulukossa on vastaavat henkilöstöresurssien yhteystiedot hakemuksen laatimista varten tai 
ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä. 

Formica liiketoimintayksiköt 

Maa Henkilöstöresurssien yhteyshenkilö Puhelin- numero 

Kanada Julie Morin +1 450 347 7541 ext. 6121 

Chantal Lécuyer +1 450 347 7541 ext. 6213 

Kiina Apple Gong +86 21 6010 2688 ext. 8512 

Ally Zhang +86 21 6010 2688 ext. 8518 

Suomi Tarja Kivimaki +358 40 525 0729 

Saksa Astrid Küllmer +49 5521 856-12 

Malesia Apple Gong +86 21 6010 2688 ext. 8512 

Budsayamat Singnoi +66 2 701 9619 

Espanja Juan Carlos Castañeda Diehl +34 672 658 367 

 Consuelo Macian +34 961 220 707 

Taiwan Apple Gong +86 21 6010 2688 ext. 8512 

Medea Su +88 62 2515 1017 ext. 2220 

Pauline Huang +88 62 2515 1017 ext. 2225 

Thaimaa Apple Gong +86 21 6010 2688 ext. 8512 

Budsayamat Singnoi +66 2 701 9619 

UK Caroline Howat +44 191 259 3136 

 Joanne McGregor +44 191 259 3150 

Yhdysvallat Peggy West +1 513 786 3594 
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Liite C: Sijoituksien enimmäis- ja vähimmäisrajat 

Yhtiö on määrittänyt seuraavat minimi- ja maksimirajat sijoituksille: 

Maa 

Valuutta Vaihtokurssi1 

Vuosittainen 
sijoitussumma 

Sijoituksen maksimirajat palkanmaksun 
tiheyden mukaan 

Maksimiraja Minimiraja Kuukausitta
in 

Joka toinen 
viikko tai 
kahden 
viikon välein 

Viikoittain 

Amerikan Samoa USD  0.7286   3,643   182   303.58   140.12   70.06  

Australia AUD  0.9146   4,573   228   381.08   175.88   87.94  

Kanada CAD  0.9058   4,529   226   377.42   174.19   87.10  

Kiina CNY  4.6934   23,467   1,173   1,955.58   902.58   451.29  

Fidzi FJD  1.4674   7,337   366   611.42   282.19   141.10  

Suomi EUR  0.5954   2,977   148   248.08   114.50   57.25  

Saksa EUR  0.5954   2,977   148   248.08   114.50   57.25  

Malesia MYR  2.8846   14,423   721   1,201.92   554.73   277.37  

Uusi-Seelanti NZD  1.0000   5,000   250   416.67   192.31   96.15  

Papua-Uusi-
Guinea 

PGK  2.3544   11,772   588   981.00   452.77   226.38  

Samoa WST  1.8078   9,039   451   753.25   347.65   173.83  

Solomon Island SBD  5.6028   28,014   1,400   2,334.50   1,077.46   538.73  

Espanja EUR  0.5954   2,977   148   248.08   114.50   57.25  

Taiwan TWD  21.5470   107,735   5,386   8,977.92   4,143.65   2,071.83  

Thaimaa THB  23.2634   116,317   5,815   9,693.08   4,473.73   2,236.87  

Tonga TOP  1.5760   7,880   394   656.67   303.08   151.54  

UK GBP  0.5274   2,637   131   219.75   101.42   50.71  

Yhdysvallat USD  0.7286   3,643   182   303.58   140.12   70.06  

Vanuatu VUV  76.4604   382,302   19,115   31,858.50   14,703.92   7,351.96  

 

                                                           

1 Vaihtokurssi paikallisen valuutan ja NZD välillä tulee Fletcher Building valuutta osastolta viikolla päättyen 19. tammikuu 
2018.  
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Liite D: Verotusasioiden yhteenveto 

Alla oleva taulukko on yhteenveto FBuShare-ohjelman osallistujan ja Fletcher Buildingin verotusvaikutuksista 
jokaisella lainkäyttöalueella, jolla tarjous on voimassa: 

 Osallistujan verovaikutukset Fletcher Buildingin verovaikutukset 

Maa Veronala
iset 
hankitut 
osakkeet 

Veronalaiset 
palkinto-
osakkeet 

Veronalais
et 
osakkeide
n osingot 

Verotettava
t voitot 
osakkeiden 
myynnistä 

Maksettav
at 
sosiaaliver
ot 

Vaadittu 
ennakonpi
dätys 

Ilmoittamin
en vaadittu 

Maksettavat 
sosiaaliverot 

Suomi Kyllä Myöntäessä1 Ei2 Ei3 Ei4 Ei Ei Kyllä4 

 

1 Suomi: Jos käytetään vastikään liikkeelle laskettuja osakkeita ja yhtiö tarjoaa palkinnon suurimmalle osalle työntekijöitään, 
enimmillään 10 % käyvästä markkina-arvosta voidaan vapauttaa tuloverotukselta. 

2 Suomi: Koska osakkeita myydään pörssissä, ainoastaan 85 % brutto-osingoista on verotettavaa tuloa (15 % on verovapaata 
Suomessa), tämä olettaen että yhtiö on velvoitettu maksamaan veroa voitoista joista osinko on jaettu ainakin 10 % tasolla.. 

3 Suomi: Pääomaveron aste on 30 %, tai 34 % tuloille jotka ylittävät € 30 000 vuositasolla. 

4      Suomi: Palkinto-osakkeet ovat alisteisia työntekijän terveydenhuoltomaksuille, jotka kerätään osana tuloverojen ennakonpidätystä. 

 




