PUNKT 16 – STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV
TECKNINGSOPTIONER
Styrelsen föreslår stämman att besluta om en riktad emission av högst 375 000
teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Programmet är ett led i
bolagets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare, och syftar till att erbjuda anställda
delaktighet i bolagets utveckling samt att korrigera för ogiltiga program från år 2016 och 2017.
För beslutet föreslås i övrigt att följande huvudsakliga villkor ska gälla.
1.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till
en teckningskurs motsvarande 130 % av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under
viss mätperiod. Genomsnittlig betalkurs fastställs som ett medeltal av för varje handelsdag
framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för aktien på Nasdaq First North under
perioden från och med den 10 maj 2019 till och med den 24 maj 2019. Dag utan notering
av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

2. Löptiden på teckningsoptionerna ska vara fem år. Nyteckning av aktier av serie B med stöd
av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 21 maj 2024 till och med
den 30 juni 2024.
3. Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes
modell med på en underliggande aktiekurs motsvarande emissionskursen som fastställs i
punkt 1 ovan och baserat på övriga rådande marknadsförhållanden.
4. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget och styrelsens
ledamöter. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske
inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta
fördelningsprincipen att teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet
anställningsår (kalenderår) i bolaget och med företrädesrätt för bolagets anställda.
5. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. För att bolaget ska kunna
realisera uppsatta mål måste personer av särskild betydelse för bolagets utveckling knytas
till bolaget på marknadsmässiga villkor. Syftet med emissionen är således att främja det
långsiktiga engagemanget och delaktigheten i bolaget hos de som väljer att delta i
emissionen.
6. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet
och betalning ska ske inom fyra veckor efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning.
7. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutets registrering vid Bolagsverket.
Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av
teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
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