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Bilaga 2: Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 till ledande 

befattningshavare, övriga anställda och konsulter inom Bolaget 

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 i Gasporox AB (publ) (”Bolaget”) beslutar om att införa ett 

incitamentsprogram till ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget genom emission av högst 224 

000 teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2021/2024”). Emissionen medför att Bolagets aktiekapital kan 

komma att öka med högst 112 000 kronor. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till 

nyteckning av högst 224 000 aktier i Bolaget.  

För emissionen ska följande villkor gälla. 

1. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma 

ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget (”Deltagarna”) enligt följande.  

 

A. Verkställande direktören ska erbjudas att teckna högst 80 000 teckningsoptioner. 

 

B. Anställda bestående av upp till 14 personer ska erbjudas att teckna högst 15 000 

teckningsoptioner, sammanlagt högst 117 000 teckningsoptioner. 

 

C. Konsulter bestående av upp till tre personer ska erbjudas att teckna högst 10 000 

teckningsoptioner, sammanlagt högst 27 000 teckningsoptioner. 

 

2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast fredagen den 18 juni 2021 på särskild teckningslista. 

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. 

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske till ett pris om preliminärt 1,15 kronor per 

teckningsoption, vilket motsvarar ett bedömt marknadsvärde för teckningsoptionen beräknat 

enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på en betalkurs om 15,2 kronor för Bolagets 

aktie på Nasdaq First North Growth Market. Den slutliga optionspremien ska beräknas 

baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First 

North Growth Market under perioden 5 – 18 maj 2021, och den slutliga optionspremien kan 

därför komma att avvika från den preliminära optionspremien med anledning av förändringar 

i betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. 

4. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och 

med 3 juni 2024  till och med 28 juni 2024 eller den tidigare dag som följer av villkoren för 

teckningsoptionerna. Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption 

ska fastställas till ett belopp motsvarande 200 procent av den volymviktade 

genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 

5 maj 2021 till och med den 18 maj 2021. Den framräknade teckningskursen ska avrundas 

till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. 

Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Överkurs ska tillföras den 

fria överkursfonden. 

5. En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt 

hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, 

under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan 

återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning upphör eller om Deltagaren 

avser att överlåta teckningsoptioner till någon annan. 

6. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning 

första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att 

nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

7. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor enligt bilaga A. 


