
 

 

 
 

Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptionsprogram och om 

godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner i huvudsak enligt 

följande och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 630 000 teckningsoptioner, 

innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjade med högst 63 000 kronor. Rätt att teckna 

teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Clavister AB, org.nr 

556546-1877. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Clavister AB. Clavister AB ska 

vidareöverlåta teckningsoptioner till medarbetare på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som 

fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt 

vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är 

att teckningsoptionerna ingår i ett incitamentsprogram för personer som är eller kommer att bli anställda i 

bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsen anser att programmets uppbyggnad med tre års löptid för 

teckningsoptionerna bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till 

medarbetarnas ägarintresse i bolaget. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny 

aktie i bolaget. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av sedvanliga villkor. 

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 630 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar 

en utspädning på cirka 1,10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll 

för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma 

att ske till följd av vissa emissioner med mera. 

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt 12 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med 

minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Fullständigt förslag till teckningsoptionsprogram m.m. kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på 

bolagets webbplats www.clavister.com senast tre veckor före stämman. 
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