
   

Styrelsens för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) förslag till beslut om 
emission av teckningsoptioner  

Styrelsen för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att 
årsstämman fattar följande beslut om emission av teckningsoptioner. 

§ A Emission av teckningsoptioner 

1. Antal emitterade teckningsoptioner 

 Bolaget ska emittera högst 100 000 teckningsoptioner. 

2. Rätt till teckning 

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma högst 30 ledande befattningshavare 
och anställda. 

Förvärvsberättigade ska äga anmäla sig för teckning av teckningsoptioner i 
poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som 
erbjuds eller minskat med poster om 100 teckningsoptioner. 

Tilldelning ska ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som 
förvärvsberättigade anmält sig för förvärv. Tilldelning kan ske i följande 
kategorier. 

Kategori   Antal  Antal teckningsoptioner
    i kategorin 

A (medlemmar i ledningsgrupp  6 250 37 500 

och/eller styrelse) 

B (kontorschefer)  5 000 50 000 

C (särskilda specialister)  3 125 12 500 

3. Överteckning 

 Överteckning kan inte ske. 

4. Tid för teckning 

Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 30 april 2015.  
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5. Pris och betalning 

För teckningsoptionerna ska erläggas ett marknadsmässigt vederlag 
beräknat med tillämpning av Black&Scholes värderingsmodell. Vederlaget 
ska erläggas kontant senast den 10 maj 2015.  

6. Teckningsoptionerna 

a) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i 
Bolaget under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos 
Bolagsverket till och med den 29 juni 2018. 

b) De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning 
verkställts. 

c) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av underbilaga 
A. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som 
teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid 
fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. 

7. Ökning av aktiekapitalet; utspädning 

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av 
teckningsoptionerna att uppgå till högst 123 739,27 kronor, dock med 
förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av 
teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till 
teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera. En sådan 
ökning motsvarar en utspädning om cirka 0,7 procent av det totala antalet 
aktier och röster i Bolaget. 

8. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera 

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att 
vissa ledande befattningshavare och andra anställda inom bolaget görs 
delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva 
teckningsoptioner genom ett optionsprogram på det sätt som ovan angivits. 
Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de teckningsberättigade kan 
förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten, 
resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med 
bolaget. 

Deltagarna i optionsprogrammet kommer att förvärva teckningsoptionerna till 
marknadsvärde. Det innebär att programmet inte kommer att medföra några 
personalkostnader.  
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Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som 
kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och 
Euroclear Sweden AB. 

________________________ 
 

Årsstämmans beslut avseende denna punkt är giltigt endast om det biträds av 
aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de 
vid stämman företrädda aktierna.  

________________________ 

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) 

Styrelsen 

 


