
VALBEREDNINGENS I ACUCORT AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM 

RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER 2021/2023 TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett incitamentsprogram för verkställande 

direktören genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i AcuCort AB. 

Riktad emission av teckningsoptioner 

Valberedningens förslag till beslut innebär att bolagsstämman ska besluta om en riktad emission av 

högst 133 336 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i AcuCort AB till följd varav 

bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 133 336 kronor. Resterande belopp kommer att 

tillföras den fria överkursfonden.  

Följande villkor ska gälla: Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, tillkomma verkställande direktören. Teckningskursen för optionerna ska motsvara 

marknadsvärdet att fastställas av ett oberoende värderingsinstitut med användande av vedertagen 

värderingsmodell (Black & Scholes). Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i 

AcuCort AB. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2021, med rätt 

för styrelsen att förlänga dessa tidsfrister. Teckning av aktier i AcuCort AB med utnyttjande av 

teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 april 2023 till och med 

den 30 juni 2023. Kursen vid nyteckning av en aktie ska vara 200 procent av den underliggande 

aktiens genomsnittliga volymviktade kurs hos Spotlight Stock Market under perioden från och med 

den 29 april 2021 till och med den 14 maj 2021, dock ej under aktiens kvotvärde.  

Sedvanliga omräkningsvillkor kommer att vara tillämpliga för teckningsoptionerna. Optionerna ska 

omfattas av hembud till AcuCort AB till motsvarande deras fastställda marknadsvärde om 

innehavarens anställning avslutas eller om innehavaren önskar överlåta teckningsoptionerna. Antalet 

optioner som omfattas av återköp vid upphörande av anställningen ska reduceras linjärt från 

tidpunkten för emissionen till inledande av den period under vilken teckning av aktier ska kunna ske.  

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska befullmäktigas att vidta de eventuella mindre justeringar som 

kan krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden.  

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att AcuCort AB önskar att införa ett 

incitamentsprogram ägnat för den verkställande direktören varmed denne kan erbjudas möjlighet att 

ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling 

– liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de 

kommande åren stimuleras.  

Riktlinjer för fördelning 

Verkställande direktören ska ha rätt att teckna högst 133 336 optioner och kan välja att teckna ett 

lägre antal teckningsoptioner.  

Utspädningseffekt 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 133 336 

kronor, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,7 procent av aktiekapitalet. 

Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i 

förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier. Bolaget har inga andra utestående 

incitamentsprogram.  



Kostnader 

Några kostnader av betydelse för bolaget förväntas inte teckningsoptionsprogrammet medföra. Av 

den anledningen planeras inga åtgärder för säkring av programmet att vidtas. 

Ärendets beredning 

Förslaget har beretts av valberedningen.  

Majoritetskrav 

Förslaget förutsätter att bolagsstämmans beslut härom biträds av aktieägare representerande minst 

nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
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