
 
 

Aktieägarna Mivac Development och GU Ventures förslag till beslut om införande av 
ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget 
______________________________________________________________ 

   
Mivac Development AB och GU Ventures AB, två av bolagets större aktieägare, föreslår att 
årsstämman beslutar om utgivande av högst 65 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt 
incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma 
att öka med högst 17 095 kronor. Följande villkor ska gälla. 
 

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
endast tillkomma bolagets styrelseledamöter, varvid högsta tillåtna teckning per ledamot ska 
uppgå till 10 833 teckningsoptioner. I händelse av överteckning ska teckningsoptionerna 
fördelas i förhållande till det antal teckningsoptioner som angetts i respektive 
teckningsanmälan. 
 

2. Det pris som ska betalas för teckningsoptionerna ska motsvara marknadsvärdet på 
teckningsoptionerna vid tidpunkten för teckning, beräknat av bolaget enligt Black & Scholes 
modell för värdering av teckningsoptioner.  

 
3. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 31 maj 2020 på särskild teckningslista.  

 
4. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas kontant senast den 5 juni 2020.  

 
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs 

om 22,50 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under 
perioden 1 juni 2023 till och med den 31 juli 2023. 
 

6. Nya aktier som emitterats genom utnyttjande av teckningsoptioner ska medföra rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok. 
 

7. Förslaget har utarbetats av aktieägarna Mivac Development och GU Ventures i samråd med 
externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att anpassa styrelseledamöters finansiella intressen till intressena hos 
bolagets aktieägare. 
 

8. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan 
antalet aktier och röster i bolaget öka med 65 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 
0,84 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Förslaget beräknas inte medföra någon 
väsentlig effekt på annat relevant nyckeltal för bolaget.  
 

9. Förslaget medför inte några kostnader för bolaget utöver kostnader för eget arbete och 
externa rådgivare i samband med genomförandet. Av denna anledning föreligger inte behov 
av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av programmet. 

10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga. 

11. Styrelsen, verkställande direktören eller den som endera parten i övrigt förordnar, ska 
bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara 
nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket. 

_________________________ 

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna 
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 


