
Teckningsoptioner i incitamentsprogram överlåtna till ledande
befattningshavare och nyckelpersoner
Heliospectra AB (publ) (”Bolaget”) har genom det helägda bolaget Heliospectra Personal AB
(”Dotterbolaget”) idag verkställt överlåtelsen av 905 000 teckningsoptioner av serie P02 i Bolaget till
sammanlagt 25 stycken ledande befattningshavare och/eller nyckelpersoner inom koncernen.
Teckningsoptionerna emitterades ursprungligen till Dotterbolaget vid extra bolagsstämma i Bolaget den 12
mars 2019. 

I enlighet med villkoren för teckningsoptionerna har Bolaget fastställt marknadsvärdet för teckningsoptionerna per
överlåtelsedagen i enlighet med Black & Scholes optionsvärderingsmodell och principerna i emissionsbeslutet. Marknadsvärdet
har fastställts till 0,34 kronor per option. Teckningskursen för teckningsoptionerna har fastställts till 6,13 kronor per aktie och har
framräknats i enlighet med principerna i emissionsbeslutet.

Dotterbolaget innehar fortsatt resterande 95 000 teckningsoptioner av serie P02 vilka framöver kan komma att erbjudas ledande
befattningshavare och nyckelpersoner.
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Heliospectra AB  (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik,
ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell
växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons
och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006
och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och
producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet,
skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök
https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana
uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande
affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår
kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som
kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några
framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18:e april 2019 kl.15.00
CET. 


