
18. Beslut om införande av incitamentsprogram till nuvarande och tillkommande nyckelpersoner samt 

godkännande av överlåtelse 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av 

teckningsoptioner enligt följande. 

Emission av teckningsoptioner  

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 52 000 teckningsoptioner av 

serie 2021/2024:2 berättigade till nyteckning av 52 000 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av 

aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 6 194,656 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,  

Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till framtida tillkommande 

medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i Bolaget genom 

ett incitamentsprogram varigenom tillkommande medarbetare kan ta del av och verka för en positiv 

värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt 

att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. 

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två 

veckor från dagen för emissionsbeslutet på separat teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga 

teckningstiden. 

Det noteras att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte erfordras. 

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska fastställas vid tidpunkten för den 

första genomförda överlåtelsen till tillkommande medarbetare (enligt vad som framgår nedan) enligt 

följande: aktiekursen vid tidpunkten för överlåtelsen multiplicerat med två. Varje teckningsoption 

berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2024 till och 

med den 30 juni 2024.  

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men en förutsättning för tilldelning av 

teckningsoptionerna är att deltagarna i programmet senast samtidigt med teckning har ingått ett 

särskilt hembudsavtal med Bolaget, enligt vilket deltagarna ska vara förpliktigade att erbjuda Bolaget 

eller den Bolaget anvisar att förvärva teckningsoptionerna eller viss andel av dessa om deltagarens 

engagemang i Bolaget upphör inom viss tid, vid överlåtelse av teckningsoptioner före den 31 maj 

2024 samt i vissa andra fall.  

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på 

den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos 

Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Teckningsoptioner som 

innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av 

styrelsen för Bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. 



Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden 

som krävs för beslutets registrering. 

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren. Villkoren innehåller 

bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet 

med vad som anges nedan under rubriken "Tillhandahållande av handlingar".  

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att Bolaget överlåter teckningsoptioner på följande villkor. 

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma följande kategorier av nuvarande och 

tillkommande medarbetare där de tre första kategorierna kommer att bestå av tillkommande 

anställda: 

Kategori Högsta antal 
optioner/person 

Högsta antal 
optioner/kategori 

Projektdeltagare 
Industrialiseringsprojekt 
(1 person) 

16 000 16 000 

Utvecklingsingenjör/ 
Projektledare Innovation  
(1 person) 

8 000 8 000 

Affärsutveckling Semi  
(1 person) 

8 000 8 000 

Övriga nyckelpersoner 
(högst 7 personer) 

5 000 20 000 

 

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att 

det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. 

Anmälan och tilldelning 

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 1 juni 2021 till 

och med den 31 juli 2021 samt under perioden från och med den 1 oktober 2021 till och med den 

30 november 2021. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt 

ange en motsvarande anmälningsperiod för tillkommande medarbetare vars förvärv sker efter den 

initiala anmälningsperiodens utgång. Överlåtelse till anställda ska ske snarast efter 

anmälningsperiodens utgång.  

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning. 

  



Pris och betalning m.m. 

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs 

utifrån ett beräknat marknadsvärde per dagen för den aktuella överlåtelsen. Marknadsvärdet ska 

beräknas av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. 

Betalning ska ske kontant.  

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet 

Utspädning 

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 52 000 nya aktier ges ut vilket 

motsvarar en utspädning om cirka 0,63 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock 

med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren samt inte beaktat redan utestående 

teckningsoptioner. 

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m. 

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av 

teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten 

för överlåtelsen till anställda. 

Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed 

uppkommer inget förmånsvärde för deltagarna i programmet vilka tecknar optioner, som Bolaget är 

skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad 

skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa 

begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende 

teckningsoptionsprogrammet. 

Beredning av ärendet  

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter 

beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen som kan komma att omfattas av programmet 

har deltagit i utformningen av villkoren. 

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m. 

Bolaget har följande övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram: 

Sedan 2018 finns ett optionsprogram till styrelse bestående av teckningsoptioner 

serie 2018/2021 S01 berättigande till teckning av högst 81 760 nya aktier till en teckningskurs av 

50,90 kronor per aktie under perioden från och med den 25 maj 2021 till och med den 25 juni 2021. 

Teckning får ske löpande under teckningsperioden till dessa villkor förutsatt uppfyllda 

uppdragsrelaterade villkor i teckningsoptionsavtalet. 

Sedan 2019 finns ett optionsprogram till personalen bestående av teckningsoptioner serie 2019/2022 

N01 berättigande till teckning av högst 61 004 nya aktier till en teckningskurs av 120 kronor per aktie 



under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 1 juli 2022. Teckning får ske löpande 

under teckningsperioden till dessa villkor förutsatt uppfyllda villkor kopplat till deltagarens 

engagemang i Bolaget.  

Sedan 2019 finns även ett optionsprogram till styrelse bestående av teckningsoptioner 

serie 2019/2022 S01 berättigande till teckning av högst 20 300 nya aktier till en teckningskurs av 

120 kronor per aktie under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 1 juli 2022. 

Teckning får ske löpande under teckningsperioden till dessa villkor förutsatt uppfyllda 

uppdragsrelaterade villkor i teckningsoptionsavtalet. 

Sedan 2020 finns ett optionsprogram till vissa nyckelpersoner bestående av teckningsoptioner av 

serie 2020/2023 berättigande till teckning av högst 8 650 nya aktier till en teckningskurs av 115 kronor 

per aktie under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 1 juli 2023. Teckning får ske 

löpande till dessa villkor förutsatt uppdragsrelaterade villkor i teckningsoptionsavtalet.  

Instruktion till styrelsen 

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt 

att tillse att styrelsen i Bolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan. 

Beslutsregler 

Stämmans beslut enligt förslaget ovan är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst nio 

tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

 


