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Emission och överlåtelse av teckningsoptioner i Boozt AB (publ):s 
Teckningsoptionsprogram 2018/2021 
 

Årsstämman som hölls den 27 april 2018 beslutade om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom 

en riktad emission av teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av 

teckningoptioner till bolagets koncernledning och andra nyckelpersoner i bolaget 

(”Teckningsoptionsprogram 2018/2021”). I enlighet med villkoren för teckningsoptionsprogrammet 

2018/2021 har det i dotterbolaget tecknats och överlåtits totalt 1 137 347 teckningsoptioner till bolagets 

koncernledning och andra nyckelpersoner i bolaget. 

 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 96,31 kronor 

vilket motsvarar 126 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella 

huvudlista för bolaget under perioden från och med den 18 maj 2018 till och med den 24 maj 2018. Teckning 

av aktier med stöd av teckningoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2021 

till och med den 14 juni 2021.  

 

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 har genomförts 

till ett pris uppgående till 9,18 kronor, vilket motsvarar marknadsmässigt värde av en teckningsoption den 31 

maj 2018 vilket fastställts av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB i enlighet med Black Scholes 

värderingsmodell. 
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