
Fullständigt förslag till beslut om incitamentsprogram 2022/2027 till styrelseledamot och emission 
av teckningsoptioner i serie 1 (punkt 11)  

Styrelsen (exkluderande Patrik Mårtensson, som inte har deltagit i handläggningen av förevarande 
förslag) föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 200 000 
teckningsoptioner 2022/2027 i serie 1. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.  

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av 
Patrik Mårtensson. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är implementera 
ett incitamentsprogram för Patrik Mårtensson i syfte att bolagets långsiktiga värdeskapande 
genom att skapa intressegemenskap mellan denne och bolagets aktieägare, samt att öka 
dennes engagemang i bolaget.  
 

2. För varje teckningsoption ska erläggas 0,01 kronor. Grunden för teckningskursen är 
diskussioner med vissa aktieägare med utgångspunkt i teckningsoptionernas marknadsvärde.  
 

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. 
Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor efter teckning. 
 

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.  
 

5. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs 
om 0,75 kronor per aktie. 
 

6. Nyteckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från 
och med den 1 februari 2022 till och med den 31 januari 2027. Överkurs ska tillföras den fria 
överkursfonden. 
 

7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilagda villkor för 
teckningsoptionerna, Bilaga 1. Villkoren inkluderar bland annat sedvanliga omräkningsvillkor 
som innebär att teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till 
teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i 
enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningskursen kan inte understiga aktiernas 
kvotvärde. 
 

8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer bolagets 
aktiekapital att öka med 1 000 kronor (med förbehåll för eventuell omräkning enligt 
villkoren). 
 

9. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas av bolagsordningen 
företrädesrätt. Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption 
medför rätt till vinstutdelning enligt bolagsordningens bestämmelser första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts. 
 

10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs i 
samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 
 



11. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare 
representerandes nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid 
bolagsstämman företrädda aktierna.  

  


