
   

 

 

 

 

 

Stockholm 2017-04-12 

Aerowash AB; publicering av förslag till årsstämman den 5 maj 2017 

Resultatdisposition (punkt 9) 

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i 

årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt 

fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 11 och 12) 

Aktieägare representerande cirka 67 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att 

styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode 

skall utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera 1 prisbasbelopp till övriga 

ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att en 

revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med 

sedvanliga debiteringsnormer. 

Val av styrelse och revisor (punkterna 13 och 14)  

Aktieägare representerande cirka 67 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att 

Niklas Adler, Jan Nilsson, Christian Kronegård samt Johan Lundquist omväljs som styrelseledamöter 

samt att nyval görs av Joakim Adler. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Nilsson. Vidare har 

styrelsen föreslagit att Tomas Nöjd omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa 

räkenskapsår. 

Kort om Joakim Adler: Joakim Adler är född 1973. Joakim är CFO i bolaget. Tillsammans med brodern 

grundande han den ursprungliga bolagsgruppen Nordic Ground Support Equipment AB hösten 2008. 

Innan Joakim grundande Nordic-gruppen var han ekonomijournalist på Dagens Industri. Joakim har 

även arbetat på nyhetsbyrån TT och som projektledare på IT-företag. Joakim äger via bolag 359 734 

B-aktier i bolaget. 

Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 15) 

Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att 

erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal 

till Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen till bolagsledningen ska 

vara marknadsmässig och ska omförhandlas årligen.  



   

 

 

 

 

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av 

teckningsoptioner, Serie 2017/2019 (punkt 16) 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till 

teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

på följande villkor: 

1. Antal emitterade teckningsoptioner 

Bolaget ska utge högst 100 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 100 000 nya B-

aktier. 

 

2. Rätt att förvärva Teckningsoption 

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

tillkomma anställda nyckelpersoner i koncernen vilka ska erbjudas att teckna optioner på 

särskild teckningslista.  

 

3. Emissionskurs 

Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för 

teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Beräkningen 

ska baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 200 procent av 

den volymviktade kursen för bolagets aktie de 10 dagar som ligger närmast före och inklusive 

dagen för årsstämman. 

 

4. Tid för teckning 

Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 8 maj 2017 till den 19 maj 2017. 

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. 

 

5. Tilldelningsbeslut och betalning 

Styrelsen beslutar om tilldelning. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske 

kontant senast den 31 maj 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning. 

 

6. Ökning av aktiekapitalet 

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till 

högst 100 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan 

komma att ske till följd av emissioner m.m.  

 

Villkor teckningsoptioner 

 

1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner 

Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 1 juli 2019 till 

och med den 31 december 2019, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. 



   

 

 

 

 

Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid 

eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m. 

 

2. Utdelning 

Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken. 

 

3. Hembud m.m. 

de nya aktierna ska vara B-aktier och behäftade med samma företrädesrätt som finns i nu 

gällande bolagsordning. 

 

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

 

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram 

infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de 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. 

 

Utspädningseffekt 

 

1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 100 000 aktier och 

aktiekapitalet öka med 100 000 kronor; 

 

2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar 

detta en utspädning för närvarande om högst cirka 4,3 procent av aktierna och rösterna. 

Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de 

fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. 

 

Övriga utestående teckningsoptioner 

 

Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram. 

 

Kostnader 

 

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala 

kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Särskilt bemyndigande 

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag 

som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket 

samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna. 

 

Majoritetskrav 

 

Beslutet omfattas av 14 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio 

tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

 

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden 

fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom att besluta om 

emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Styrelsen 

ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller 

med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 

5 aktiebolagslagen. 

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares 

företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor 

enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i 

samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att 

införskaffa kapital till bolaget. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 30 

procent. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

 

Styrelsen 

För mer information vänligen kontakta bolaget enligt nedan: 

 



   

 

 

 

 

VD Niklas Adler 

Telefon: +46 (0)736-793 937   

niklas.adler@aerowash.com 

www.aerowash.com 
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