
 
 

Styrelsens förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner 

 

Bolaget vill kunna erbjuda ledande befattningshavare i koncernen möjlighet att ta del av bolagets 
framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget kommer att stimulera berörda 
befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i 
koncernen. Av den anledningen föreslår styrelsen följande treåriga incitamentsprogram fördelat på tre 
olika serier i enlighet med nedan. 
 
Styrelsen föreslår stämman besluta att bolaget ska ge ut högst 780 000 teckningsoptioner fördelade på 
serierna 2021/2024, 2022/2025 samt 2023/2026 till lika delar, envar berättigande till teckning av en 
aktie av serie B i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ett av bolaget helägt 
dotterbolag äga rätt att senast en vecka efter stämmobeslutet vederlagsfritt teckna samtliga 780 000 
utgivna teckningsoptioner. Dotterbolaget ska sedermera, vid tre tillfällen över tre års tid, överlåta 
teckningsoptioner mot marknadsmässigt vederlag till nuvarande och framtida ledande 
befattningshavare i bolagets koncern enligt följande: 

• Serie 2021/2024, om 260 000 teckningsoptioner, ska överlåtas av dotterbolaget senast den 30 
juni 2021, 

• serie 2022/2025, om 260 000 teckningsoptioner, ska överlåtas av dotterbolaget under perioden 
från och med den 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022, och 

• serie 2023/2026, om 260 000 teckningsoptioner, ska överlåtas av dotterbolaget under perioden 
från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023.  

 
Om någon överlåtelse enligt ovan inte kan ske under den angivna perioden till följd av att förvärvaren 
har tillgång till insiderinformation, ska överlåtelse i stället ske så snart som möjligt efter att tillgången 
till insiderinformation har upphört. 
 
Vid varje tillfälle teckningsoptionerna ska överlåtas av dotterbolaget till de ledande befattningshavarna 
inom bolaget och bolagets koncern ska fördelningen av erbjudande om förvärv ske enligt följande, varvid 
fördelningen ska vara lika för alla inom respektive kategori, justerat för tjänstgöringsgrad, 
anställningstid och andra objektivt godtagbara omständigheter: 
 
Verkställande direktör i bolaget: 40 000 teckningsoptioner, 
 
Medlemmar i koncernledningen exklusive verkställande direktör: 100 000 teckningsoptioner, dock 
högst 20 000 teckningsoptioner per person, 
 
Övriga nyckelmedarbetare i ledande ställning i koncernen: 120 000 teckningsoptioner, dock högst 10 
000 teckningsoptioner per person samt högst sammanlagt 20 000 teckningsoptioner får överlåtas till 
framtida nyckelmedarbetare i ledande ställning i koncernen. 
 
Vidareöverlåtelse från dotterbolaget till respektive befattningshavare ska ske på marknadsmässiga 
villkor baserat på en beräkning enligt den s.k. Black & Scholes-modellen utförd av sakkunnig, oberoende 
rådgivare. 
 
Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 augusti 2024 till och med den 
20 december 2024 såvitt avser serie 2021/2024, från och med den 1 augusti 2025 till och med den 20 
december 2025 såvitt avser serie 2022/2025 och från och med den 1 augusti 2026 till och med den 20 
december 2026 såvitt avser serie 2023/2026. 
 
Aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätt ska betalas med ett belopp per aktie motsvarande 
110 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms 
officiella kurslista under den period på 14 handelsdagar som avslutas dagen innan respektive 
överlåtelsedag. Teckningskursen ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska 
tillföras den fria överkursfonden. 
 
Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med totalt 3 900 000 kronor (1 300 000 
kronor per år) genom utgivande av högst 780 000 aktier (260 000 aktier per år), var och en med ett 



 
kvotvärde om 5 kronor. Omräkning kan dock komma att ske på sätt som framgår av de fullständiga 
villkoren för optionsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer 
utspädningseffekten att motsvara cirka 1,18 procent av antalet aktier respektive 1,07 procent av antalet 
röster. Med beaktande även av aktier som kan emitteras enligt tidigare beslutade incitamentsprogram i 
bolaget uppgår den maximala utspädningseffekten, vid fullt utnyttjande, till cirka 1,40 procent av antalet 
aktier respektive 1,27 procent av antalet röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet 
tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal 
aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. 
Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte förekomma. 
 
För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Midsonas 
årsredovisning för 2019, not 10, samt till bolagets webbplats www.midsona.com. 
 
Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda ledande 
befattningshavare i koncernen möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt 
ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens 
verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara 
till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare på detta sätt erbjuds att förvärva 
teckningsoptioner i bolaget. 
 
Överlåtelse av optionerna till befattningshavarna ska ske till marknadsvärde, innebärande att 
dotterbolaget inte drabbas av kostnader med anledning av programmet utöver kostnader för rådgivning 
i samband med programmets införande. Kostnaden för programmet bedöms därför inte föranleda något 
behov av säkringsåtgärder. 
 
Detta förslag har beretts av styrelsen och ersättningsutskottet i samråd med ekonomiska rådgivare. 
Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan 
komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren. 
 
Beslutet förutsätter för sin giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier av samtliga slag i bolaget som är företrädda på stämman. 
 
För teckningsoptionerna gäller de villkor som följer av Bilaga. 

 

http://www.midsona.com/

