
N.B. The English text is an unofficial translation. 

Styrelsens förslag till beslut den 23 januari 2018 
The board of directors’ proposed resolution dated 23 January 2018 

Emission av teckningsoptioner 
Issue of warrants 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 500 000 
teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 22 
500 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 
The board of directors proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in 
respect of not more than 500,000 warrants, entailing an increase in the share capital of not more than 
SEK 22,500. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions. 

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Bryan Nicholson, Jens Kinnander, Iman 
Ziai, Alexander Martinovic, Ola Strömberg, Anne Andersson, Roger Henriksson, Hakan 
Hummet, Rachida Sersar och Petter Theren. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att stärka incitamentet för vissa särskilt utvalda medarbetare genom att 
knyta en del av ersättningen till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den 
långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare 
får samma mål. 
The right to subscribe for the warrants shall vest in Bryan Nicholson, Jens Kinnander, Iman Ziai, 
Alexander Martinovic, Ola Strömberg, Anne Andersson, Roger Henriksson, Hakan Hummet, Rachida 
Sersar and Petter Theren. The reason for not applying the shareholders' pre-emption rights is to 
strengthen the incentive for certain employees by tying part of their remuneration to future results 
and valuation. The long term value is thereby premiered and the shareholders and the relevant 
employees will have a joint objective.  

2. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en 
teckningskurs motsvarande 170 % 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 under perioden från och med 
10 januari 2018 till och med den 19 januari 2018. Dag utan notering av vare sig betalkurs 
eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 
Each warrant shall give the holder a right to subscribe for one (1) share in the company at a price 
equal to 170 % of the average price for the company´s share over a certain period. The average price 
shall be determined as the volume weighted average price paid for the share at AktieTorget during 
the period from 10 January 2018 until 19 January 2018. Days without trade shall not be included.  

3. Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes 
modell med på en underliggande aktiekurs motsvarande emissionskursen som fastställs i 
punkt 2 ovan, och baserat på övriga rådande marknadsförhållanden. 
The subscription price shall be the market value, to be calculated using the Black & Scholes model 
based on the information provided in section 2 above, and otherwise in accordance with market 
practice. 

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. 
Subscription for the warrants shall take place within three weeks of the date of the resolution to 
issue warrants. 

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 



The board of directors shall be entitled to extend the subscription period. 

6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och 
med den 1 januari 2021 till och med den 31 januari 2021. 
The warrant may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing 1 January 
2021 up to and including 31 January 2021. 

7. Övriga villkor enligt Bilaga 1A. 
Other terms and conditions according to Appendix 1A. 

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs 
för beslutets registrering vid Bolagsverket. 
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make 
any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration 
Office. 

9. 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.  
Since persons included in chapter 16 section 2, paragraph 1, item 2 of the Companies Act will be 
entitled to subscribe for warrants, a decision is only valid if supported by not less than nine tenths of 
the votes and shares represented at the general meeting. 

 


