
Aktieägares förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöterna i bolaget (punkt 17) 
 
Bolagets aktieägare Niklas Thystrup föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 
2022/2025:S (”teckningsoptioner”) med rätt till teckning av nya aktier i bolaget på följande huvudsakliga villkor.  
 
1. Bolaget ska utge högst 125 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av högst 125 000 nya aktier av 

serie B varvid bolagets aktiekapital, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, högst kan uppgå till 12 500 
kronor. Överteckning kan inte ske. 

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
styrelseledamöterna i bolaget.  

3. Teckningsoptionerna ska emitteras på marknadsmässiga villkor till en teckningskurs motsvarande ett beräknat 
marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. 
Värderingen av teckningsoptionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En 
preliminär beräkning av marknadsvärdet beräknat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna 
uppgående till 17,70 kronor per aktie ger värdet 1,38 kronor per teckningsoption.   

4. Teckning ska ske på teckningslista senast den 11 november 2022. Om teckning inte kan ske innan detta datum 
på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning göras så snart som praktiskt möjligt 
efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation. Samma princip gäller under så 
kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

5. Betalning för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet.  
6. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden från och med den 1 november 2025 till och med 1 

december 2025 teckna en ny B-aktie mot kontant betalning till en teckningskurs motsvarande 180 procent av 
genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets 
officiella kurslista för aktier i bolaget under en period om 10 handelsdagar fram till och med 31 oktober 2022. 
Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas 
nedåt. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, 
tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m. i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.  

7. Aktie som utgivits efter utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket 
och införts i den av Euroclear förda aktieboken. 

8. En förutsättning för deltagandet i incitamentsprogrammet ska vara att deltagaren, i samband med utgivandet 
av teckningsoptioner, ska ingå avtal med bolaget varvid bolaget förbehåller sig rätten att återköpa 
teckningsoptioner om deltagarens uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta 
teckningsoptionerna. 

9. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria 
överkursfonden. 

10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, Bilaga A. 
 
Fördelning av teckningsoptioner 
Erbjudandet om att teckna teckningsoptioner ska ske i poster om högst 25 000 teckningsoptioner per 
styrelseledamot och erbjudandet får högst omfatta fem (5) styrelseledamöter.  
 
Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett incitamentsprogram infört ägnat för 
tilldelning till styrelseledamöter i bolaget varvid de erbjuds möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. 
Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och 
att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. 
 
Utspädningseffekt 
I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 125 000, vilket motsvarar en 
utspädning om högst cirka 0,82 procent av aktierna och cirka 0,65 procent av rösterna baserat på bolagets 



nuvarande antal aktier och röster. Om samtliga teckningsoptioner i både detta incitamentsprogram och 
teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet till medarbetarna som föreslagits av styrelsen utnyttjas fullt ut 
kommer antalet aktier öka med 325 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 2,11 procent av aktierna 
och cirka 1,67 procent av rösterna baserat på bolagets nuvarande antal aktier och röster. Utöver de vid denna 
årsstämma föreslagna incitamentsprogrammen finns för närvarande två andra utestående 
teckningsoptionsprogram. Det finns 220 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022A riktat till ledande 
befattningshavare och anställd som ger rätt att teckna nya B-aktier för 14,93 kr från och med 2 december 2022 till 
och med 16 december 2022, samt 125 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022B riktat till styrelseledamöter som 
ger rätt att teckna nya B-aktier för 14,93 kr från och med 2 december 2022 till och med 16 december 2022. Om 
samtliga teckningsoptioner som föreslagit denna årsstämma, och samtliga teckningsoptioner i de två tidigare 
teckningsoptionsprogrammet, utnyttjas uppgår utspädningseffekten till cirka 4,25 procent av aktierna och cirka 
3,38 procent av rösterna baserat på bolagets nuvarande antal aktier och röster. 
 
Kostnader och nyckeltal 
Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde kommer det inte uppstå några kostnader eller sociala avgifter 
för bolaget till följd av optionsprogrammet. Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell påverkan på 
bolagets nyckeltal.  
 
Beredning av förslaget 
Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av aktieägaren i samarbete med externa rådgivare. 
 
Majoritetskrav 
För giltigt beslut enligt ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämman företrädda aktierna. 


