
16. Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att Bolaget ska emittera högst 43 000 teckningsoptioner 

av serie 2021/2024:1 berättigande till nyteckning av 43 000 aktier i Bolaget. 

Rätt att teckna teckningsoptioner ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
följande personer: 

Tecknare  Antal teckningsoptioner     

Ellinor Ehrnberg  16 000  

Vincent Desmaris   11 000 

Qi Li    8 000 

Fabian Wenger  8 000 

Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan får inte tecknas av någon annan. 

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat 

incitamentsprogram för ovan angivna nyckelpersoner. Genom ett sådant program erbjuds 

nyckelpersonerna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till 

ett ökat intresse för Bolagets och dess dotterbolags verksamhet och resultatutveckling, till förmån för 

Bolaget och dess aktieägare. 

Teckningsoptionerna av serie 2021/2024:1 ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar 

teckningsoptionernas marknadsvärde på dagen för den beslutande stämman i Bolaget. 

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

värderingsmodell. En preliminär uträkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på 

aktiekursen per den 23 april 2021, uppgår till 9,32 kronor per teckningsoption. Givet att 

teckningskursen inte fastställs förrän dagen för stämman i Bolaget kan det faktiska marknadsvärdet 

per option komma att skilja sig något från nu angivet belopp.  

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för tecknaren. 

Teckning ska ske senast den 10 juni 2021. Betalning av vederlaget, enligt ovan, per tecknad 

teckningsoption ska erläggas med kontanta medel senast den 10 juni 2021. Styrelsen ska dock äga 

rätt att senarelägga sista dag för teckning respektive betalning. 

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

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

teckningsoptionerna är att nyckelpersonerna senast samtidigt med teckning har ingått ett särskilt 

hembudsavtal med Bolaget, enligt vilket nyckelpersonerna 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.  



Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter vidare att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske. 

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning. 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget, innebärande att aktiekapitalet 

kan ökas med högst 5 122,504 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av 

högst 43 000 nya aktier. 

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 

1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. 

Teckningskursen ska uppgå till 70 kronor per aktie. 

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. 

Utspädning 

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 43 000 nya aktier ges ut vilket 

motsvarar en utspädning om cirka 0,53 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock 

med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. 

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 deltagarna i programmet. 

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

uppkommer inget sådant 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 anställd 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.  

Beslutsregler 

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna 

som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat 

sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad 

som anges nedan under rubriken "Tillhandahållande av handlingar".  

 

 


