
Punkt 9 Emission av teckningsoptioner 

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ):s fullständiga förslag till beslut om emission av 

teckningsoptioner 

 

 

Styrelsen för Wifog Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556668-3933, har beslutat föreslå 

extra bolagsstämman nedanstående optionsprogram.  

 

1 Emission av teckningsoptioner  

 

1.1 Antal teckningsoptioner och nya aktier 

 

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 1 000 000 

teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 1 000 000 nya aktier på nedanstående 

villkor.  

 

1.2 Teckningsberättigad 

 

Teckningsberättigade i emissionen ska uteslutande vara Bolagets verkställande direktör 

Peter Håkansson. De teckningsoptioner som inte tecknas av Peter Håkanson ska inte ges ut.  

 

1.3 Teckningstid  

 

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista under perioden från och med den 

vardag som infaller närmast efter bolagsstämman och tillochmed den dag som infaller två veckor 

därefter. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. 

 

1.4 Teckningskurs  

 

Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionernas 

marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och baserat på den 

volymviktade stängningskursen på Bolagets aktier på First North Stockholm under de tio (10) 

handelsdagar som föregått bolagsstämman. Styrelsen bemyndigas att fastställa teckningskursen 

utifrån ovanstående förutsättningar innan teckningstiden börjar löpa. Teckningskursen ska betalas 

inom fem (5) vardag från det att Peter Håkansson har erhållit besked om tilldelning. 

 

1.5 Teckning av aktier 

 

Innehavaren av teckningsoptioner har rätt att under perioden från och med den 1 januari 2018 till 

och med den 31 december 2018 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en 

teckningskurs om 3,75 kronor per aktie. 

 

1.6 Utdelning på nya aktier  

 

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken som 

interimsaktie genom registrering hos Euroclear Sweden AB.  

 

 



1.7 Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 

 

Styrelsens motiv till ovanstående förslag och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att 

ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Bolagets VD kan förväntas stimulera till ett ökat 

intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan 

med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att emissionen är fördelaktigt för Bolaget och dess 

aktieägare. 

 

1.8 Fullständiga villkor 

 

Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1,  

 

1.9 Ökning av aktiekapitalet 

 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med  

1 905 882,267739 kronor genom utgivande av 1 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 

1,905882 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt 

Bilaga 1 till följd av emissioner m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna 

teckningsoptioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 12,31 

procent av totalt antal utelöpande aktier och cirka 12,31 procent av det totala antalet röster i 

Bolaget, ej beaktat beslutade och föreslagna emissioner som ännu ej har registrerats hos 

Bolagsverket. 

 

1.10 Bemyndigande 

 

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig nödvändiga 

för registrering hos Bolagsverket. 

 

2 Tilläggsinformation 

 

2.1 Beredningsprocessen 

 

Styrelsens förslag om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om emission av teckningsoptioner 

enligt ovan har fattats på styrelsemöte.  

 

2.2 Majoritetskrav m.m. 

 

Förslaget förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de 

avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 


