
N.B. The English text is an unofficial translation. 

Bilaga 2 
Appendix 2 

Styrelsens förslag till beslut  
The board of directors’ proposed resolution  

Emission av teckningsoptioner 
Issue of warrants 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 200 000 
teckningsoptioner av serie II, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 
högst 120 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 
The board of directors proposes that the general meeting resolve to carry out a private 
placement in respect of more than 1,200,000 warrants of series II, entailing an increase in the 
share capital of not more than SEK 120,000 if the private placement is fully taken up. The 
resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions. 

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma teckningsberättigade enligt nedan 
tabell. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill skapa ett 
incitamentsprogram för anställda. 
The right to subscribe for the warrants shall vest in subscribers in accordance with the 
chart below. The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights is the 
company’s desire to create an incentive program for the employees. 
 
Teckningsberättigade: 
Subscriber: 

Antal teckningsoptioner: 
Number of warrants: 

 
Frederik Eefsen   

 
300 000 

Jonas Brodersen 300 000 
Lotte Hansen 200 000 
Sara Hebo 100 000 
Mikkel Kjærgåe Jensen 300 000 
 

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 
The warrants shall be issued at no consideration. 

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för 
emissionsbeslutet. 
Subscription for the warrants shall take place within three weeks of the date of the 
resolution to issue warrants. 

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period. 

5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och 
med den 6 juli 2023 till och med den 6 juli 2024. Teckningskursen är 2,50 kronor per 
aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 



The warrant may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing 
6 July 2023 up to and including 6 July 2024. The subscription price is SEK 2.50 per 
share. Any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve. 

6. Övriga villkor enligt Bilaga 2A. 
Other terms and conditions according to Appendix 2A. 

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs 
för beslutets registrering vid Bolagsverket. 
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be 
authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the 
Swedish Companies Registration Office. 

_______________________ 

 


