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Styrelsens förslag till beslut om införande av Incitamentsprogram 2018/2021
Styrelsens föreslår till beslut om införandet av Incitamentsprogram 2018/2021 genom emission av
200 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till bolagets VD Tony
Andersson (”VD”). Styrelsens finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att Ledande
befattningshavare har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett
personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas även stimulera ett ökat intresse för verksamheten
och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka
samhörighetskänslan inom Bolaget.
Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 200 000 stycken vilket ger drygt
1 procent utspädning av antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av
samtliga teckningsoptioner. Emission av teckningsoptioner Emissionen, vilken omfattar högst 200
000 teckningsoptioner 2018/2021 ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på
följande villkor:
1. Bolaget ska emittera högst 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en
(1) ny aktie i Bolaget.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
uteslutande tillkomma VD enligt särskilda villkor. Överteckning kan inte ske.
3. Teckningsoptionerna ska ges ut mot ett vederlag om 0,70 kronor per teckningsoption. Betalning
för teckningsoptionerna ska erläggas inom tre bankdagar från registrering av teckningsoptionerna
hos Bolagsverket.
4. Teckningsoptionerna har överlåtits per den 2 mars 2018, under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande.
5. Teckningsoptionerna kommer att representeras av fysiska optionsbevis ställda till viss man eller
order.
6. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst
8 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett).
7. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska vara 32 kronor.
8. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1
maj – 30 juni 2021.
9. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Styrelse önskar främja Bolagets
långsiktiga intressen genom att bereda VD möjlighet att ta del i Bolagets långsiktiga värdeutveckling.
10. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

