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Förslag till emissionsbeslut för Oboya Horticulture Industries AB 

(publ), 556362-3197 – Emission och överlåtelse av 

teckningsoptioner 

 

Villkor för Oboya Horticulture Industries AB emission av teckningsoptioner 2017 med rätt att 

teckna aktier av serie B. 

 

1. EMISSIONENS STORLEK 

Högst 500 000 teckningsoptioner skall ges ut. 

 

2. FÖRETRÄDESRÄTT 

Teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till Oboya 

Horti Supplies AB org. nr 556982-0995 (”Dotterbolag”) som överlåts och tecknas av anställda i 

koncernbolagen samt övriga nyckelpersoner som styrelsen beslutar om.  

Skälen till avvikelsen är att skapa ett incitamentsprogram för anställd personal och för övriga 

nyckelpersoner som av styrelsen bedöms viktiga för bolaget.  

 

3. TECKNINGSTID 

Teckningsoptionerna skall tecknas under tiden den 9 juni 2017 till den 10 juli 2017. 

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.  

 

4. FÖRDELNINGSGRUND 

Vid överteckning skall teckningsoptioner fördelas i den ordning teckning har skett. 

 

5. BETALNING 

Varje teckningsoption skall betalas med 1 kr och 50 öre (1,50 kr). 

Tecknade och tilldelade teckningsoptioner skall betalas senast sju (7) bankdagar efter det att 

bolaget avsänt meddelande till tecknare om tilldelningen. Betalningen sker genom insättning på 

bolagets bankkonto. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.  

 

6. ÖKNING AV AKTIEKAPITALET 

Om teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer det registrerade aktiekapitalet att 

öka med högst 18 200 kronor. 

Teckningskursen för en aktie vid utövande av teckningsoptionsrätt skall vara 24 kronor. 

Teckningskursen har beräknats fram enligt Black & Scholes modellen. 
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Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter skall ske från och med den 1 oktober 2020 

till och med den 30 oktober 2020. 

Aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoptionsrätt medför rätt 

till utdelning för räkenskapsåret efter det räkenskapsår då aktien införs i aktieboken. 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara ca 2,8 

procent av såväl aktiekapitalet som rösterna före full utspädning. 

 

7. ÖVRIGA VILLKOR 

Utnyttjande av teckningsoptioner är förbundet med särskilda villkor enligt särskilt upprättad 

bilaga, bilaga 1. 

 

8. BEMYNDIGANDE 

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans 

beslut, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket jml ABL 14 

kap. 21 §. 

 

9. AKTIESLAG 

Teckningsoptionerna skall ge rätt att teckna aktier av serie B. 

______________________________ 

 

 

Lerum i april 2017 

 

Oboya Horticulture Industries AB  

 

Styrelsen 

 

 

 


