AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE
AV INCITAMENTSPROGRAM FÖR STYRELSENS
ORDFÖRANDE
Aktieägare Christian Östberg föreslår att bolagsstämman i Prebona AB, org. nr. 556855-5022
(”Bolaget”) beslutar att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner på
följande villkor.
–

Föreslås att bolagsstämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
emittera högst 200 000 teckningsoptioner.

–

Teckningsberättigad ska, med
styrelseordförande Björn Hedlund.

–

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Christian Östberg finner att det är
angeläget för Bolaget, och i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse, att kunna erbjuda
styrelseordföranden i Bolaget, en möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett
personligt långsiktigt ägarengagemang hos ledande befattningshavare kan förväntas höja
motivationen i det framtida arbetet inom Bolaget, stimulera till ett ökat intresse för
verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.
Överteckning kan inte ske.

–

Varje teckningsoption ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionens
bedömda marknadsvärde den 16 december 2020 baserad på den volymviktade
genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med
den 2 december 2020 till och med den 15 december 2020. Värderingen och beräkningen ska
utföras av ett oberoende värderingsinstitut och beräknas med tillämpning av vedertagen
värderingsmodell (Black & Scholes).

–

De teckningsoptioner som emitteras till marknadspris bedöms inte innebära några
skattekostnader, sociala avgifter eller lönekostnader för Bolaget. Det föreslagna
optionsprogrammet beräknas inte medföra annat än högst marginella merkostnader för Bolaget
vad gäller hanteringen av teckningen och registreringen av optionerna och ingående av avtal
med tecknare, samt vissa mindre administrativa kostnader i samband med registrering och
aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

–

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista tidigast den 23 december 2020 och
senast den 7 januari 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

–

Emissionslikviden ska betalas kontant till ett av Bolaget anvisat konto tidigast 23 december 2020
och senast den 7 januari 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

–

Teckningsoptionsbevis utfärdas inte.

–

Varje teckningsoption ska ge en rätt att från och med den 16 december 2022 till och med den
16 januari 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande tvåhundra (200)
procent per aktie av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock
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från
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Market under perioden från och med den 2 december 2020 till och med den 15 december 2020
(dock lägst aktiernas kvotvärde).
–

Teckningskursen för teckning av aktie med stöd av teckningsoption, liksom antalet aktier som
varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt
8 i villkoren för teckningsoptionerna, se Bilaga A.

–

Givet att samtliga teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med högst 10
000,001101 SEK vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

–

Utnyttjande av samtliga 200 000 emitterade teckningsoptioner motsvarar en utspädning om
cirka 0,88 procent beräknat på antal utestående aktier i Bolaget per idag. Utöver de
incitamentsprogram som föreslås implementeras vid samma bolagsstämma finns inga
utestående incitamentsprogram.

–

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller
närmast efter det att aktie som tecknats med stöd av teckningsoptionen har registrerats hos
Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

–

Efter teckning ska styrelsen tilldela tecknade teckningsoptioner. Ett villkor för tilldelning av
teckningsoptioner är att den teckningsberättigade undertecknat ett standardavtal med
hembudsbestämmelser enligt vilket innehavaren ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget, eller
den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om uppdraget
upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas.

–

I övrigt ska för teckningsoptionerna gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

–

Villkoren för incitamentsprogrammet har utarbetats av aktieägare Christian Östberg.
Aktieägaren har skriftligen begärt hos styrelsen i Bolaget att detta förslag ska behandlas vid den
extra bolagsstämman.

–

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta de smärre
justeringar av villkoren i emissionsbeslutet som är nödvändiga för att emissionen ska registreras
hos Bolagsverket.

__________________________
Stockholm i december 2020
Prebona AB
Aktieägare Christian Östberg
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