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STYRELSENS I ELOS MEDTECH AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT 

OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER (PUNKT 17) 

 

Styrelsen för Elos Medtech AB, org. nr 556021-9650, (”Bolaget”), föreslår årsstämman att – med avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt – emittera teckningsoptioner med rätt att teckna nya aktier i Bolaget. 

 

A. EMISSSION AV TECKNINGSOPTIONER 

 

1. Antal teckningsoptioner 

 

Bolaget skall utge högst 318 473 teckningsoptioner fördelat på en serie. Någon överteckning kan inte ske. 

 

2. Rätt att teckna 

 

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma högst 15 

ledande befattningshavare i koncernen. Det maximala antalet teckningsoptioner som en person kan teckna 

uppgår till 63 694 stycken. 

 

3. Emissionskurs 

 

Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande marknadsvärdet vid utgivandetillfället beräknat 

enligt Black & Scholes-modellen utifrån förhållandena under mätperioden för tekningskursen för aktierna 

enligt punkten 6. 

 

4. Teckning och betalning 

 

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom betalning tidigast när teckningskursen har fastställts enligt 

punkt 6 och senast den 26 oktober 2016. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden och tiden för 

betalning. 

 

5. Teckning av aktier 

 

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie av serie B i Bolaget. 

 

Teckning av aktier i bolaget skall kunna äga rum från och med den 1 oktober 2019 till och med den 31 

december 2019. 

 

6. Teckningskurs 

 

Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp motsvarande motsvarar 150 procent av genomsnittet av 

den för varje dag volymriktade betalkursen enligt Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar efter 

dagen för årsstämman den 26 april 2016. Teckningskursen för de nya aktierna får inte vara lägre än de tidigare 

aktiernas kvotvärde. 

 

7. Ökning av aktiekapitalet 

 

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga 318 473 teckningsoptioner kan bolagets aktiekapital ökas med 
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högst 1 990 456,25 kronor, förutsatt att någon omräkning inte sker i enlighet med teckningsoptionsvillkoren. 

Detta motsvarar högst fem procent av aktiekapitalet och högst två procent av antalet röster efter utspädning. 

 

8. Rätt till utdelning 

 

De aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstudelning första gången på 

den avstämningsdag som infaller närmast efter att teckning av aktier genom utnyttjande av 

teckningsoptionerna verkställts. 

 

9. Övrigt 

 

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A (”Villkor för teckningsoptioner avseende 

nyteckning av aktier i Elos Medtech AB (publ)”). Som framgår av villkoren kan teckningskursen liksom antalet 

aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid bl.a. nyemission och 

fondemission. 

 

B. SKÄL TILL FÖRSLAGET M.M. 

 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har ett behov av att kunna attrahera och 

bibehålla kvalificerad personal. Ett långsiktigt ägarengagemang hos dessa personer ger samhörighetskänsla 

med företaget och förväntas stimulera en positiv långsiktig utveckling av verksamheten och dess resultat. 

Förslaget är därför fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.  

 

Samtliga teckningsoptionerna ska erbjudas till ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag. 

Teckningsoptionerna skall emitteras på marknadsmässiga villkor och värderas till marknadsvärdet med 

tillämpning av Black & Scholes-modellen. Bolaget har en rätt att återköpa optioner om innehavarens 

anställning eller uppdrag i koncernen upphör, eller om innehavaren önskar vidareöverlåta sina 

teckningsoptioner. 

 

C. ÖVRIGT  

 

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i 

samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

 

Årsstämmans beslut förutsätter att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl 

de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

_______________________ 

 

Lidköping den 5 april 2016 

Styrelsen för Elos Medtech AB (publ) 


