
 

 

 
 

 

Styrelsens förslag om emission av 

teckningsoptioner till EIB 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande: 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en 

emission av högst 36 703 teckningsoptioner, som berättigar till nyteckning av 1 aktie i bolaget, vilket 

innebär att antalet aktier i bolaget kan öka med högst 36 703 och att aktiekapitalet kan öka med högst 

3 670,3 kronor. 

 

Rätt att teckna emitterade teckningsoptioner av Serie 2018/2038 ska tillfalla Europeiska investerings-

banken (”EIB”). Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptioner ska ske 

på teckningslista under tiden från och med 26 april 2018 till och med den 10 maj 2018. Varje 

teckningsoption ska berättiga till teckning av 1 ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,1 kronor under 

perioden från och med datumet för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 

30 april 2038.  

 

Bakgrunden till emissionen, dvs. skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, samt grunden för 

teckningskursen är att bolaget i december 2017 ingick ett finansieringsavtal med EIB. 

Finansieringsavtalet innehåller ett åtagande för bolaget att vederlagsfritt emittera teckningsoptioner till 

EIB om bolaget emitterar teckningsoptioner till tredje man (utspädningsemission). Förslaget syftar 

således till att bolaget ska uppfylla sitt åtagande enligt nämnda avtal. 

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall vara berättigad att vidtaga de smärre justeringar i detta beslut 

som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB, 

eller på grund av andra formella krav. 

 

För teckningsoptionerna ska bifogade villkor gälla, Bilaga A. 

 

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner till EIB är villkorat av att stämman beslutar i enlighet 

med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner eller valberedningens förslag till långsiktigt incitamentsprogram till styrelseordföranden. 

Om stämman inte beslutar i enlighet med båda förslagen om långsiktiga incitamentsprogram, ska 

styrelsen ha rätt att minska tilldelningen av antalet teckningsoptioner till EIB. 
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