Styrelsen i Alcadon Group AB ("Bolaget") lämnar följande förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner 2017/2020
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att emission av högst 100 000 teckningsoptioner
2017/2020, med följd att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 4 071,01 kronor.
Följande villkor ska gälla för emissionen.
1.

Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
endast tillkomma Bolagets dotterbolag Alcadeltaco AB, org. nr. 556813-7623,
(”Dotterbolaget”), varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till befintliga eller nya
anställda i Bolagets koncern (”Deltagarna”). Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna
enligt närmare anvisningar och riktlinjer från Bolagets styrelse. Styrelsens ledamöter samt
verkställande direktören äger inte rätt att teckna teckningsoptioner enligt förehavande förslag.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att det är
till fördel för Bolaget och dess aktieägare att Deltagarna erbjuds förvärva teckningsoptioner
genom optionsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de Deltagarna kan
förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja
motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.
Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna ska differentieras med hänvisning till
Deltagarnas position, ansvar och arbetsprestation i Bolagets koncern. Samtliga Deltagare ska
äga rätt att förvärva minst 2 000 teckningsoptioner och högst 15 000 teckningsoptioner.
Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom dessa ramar.

2.

Överteckning kan ej ske.

3.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista enligt Bilaga A, och kan ske
från och med den dag Dotterbolaget tillträder aktierna i DataConnect Norden AB
(”Tillträdesdagen”) till och med den dag som infaller fem vardagar därefter. Styrelsen ska ha
rätt att förlänga teckningstiden.

4.

Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, envar med ett
kvotvärde om cirka 0,04 kronor.

5.

Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag. För de teckningsoptioner som Dotterbolaget
överlåter till Deltagarna ska dessa betala en premie motsvarande vid var tid gällande
marknadsvärde beräknad med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel och beräknat
av det oberoende värderingsinstitutet Erik Penser Bankaktiebolag.

6.

Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med dagen som
infaller 35 månader och 3 veckor efter den sista dagen då teckning av teckningsoptioner kunnat
genomföras i enlighet med förslaget till och med den dag som infaller fem vardagar därefter.
Teckningskursen för tecknade aktier uppgår till en kurs per aktie beräknat på den
genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under de 10 handelsdagar som
föregår Tillträdesdagen multiplicerat med 130 %. Den framräknade teckningskursen ska
avrundas till närmaste helt tiotal öre.

7.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 100 000 aktier emitteras, vilket
motsvarar cirka 0,65 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för
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detta förslag. Det totala antalet registrerade aktier och röster vid tidpunkten för detta förslag är
15 352 451.
8.

De aktier som kan komma att nytecknas ska berättiga till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

9.

Beslutet enligt förevarande förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

10.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund
av att teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadspris gör styrelsen bedömningen att
inga särskilda sociala avgifter uppkommer för Bolagets koncern. Den totala kostnaden för
Bolaget för att genomföra incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor,
förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Kostnaderna avser
arvode för värdering, juridisk rådgivning, eget arbete samt registrering och praktisk hantering av
teckningsoptionerna.

11.

Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga B. Teckningskursen och det antal aktie varje
teckningsoption berättigar innehavaren att teckna kan bli föremål för sedvanlig omräkning enligt
de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

12.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta
emissionsbeslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket.

Det föreslås att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor. Det
föreslås även att stämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till
Deltagarna.
_________________
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