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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT M.M. TILL ÅRSSTÄMMAN I INTEGRUM AB 

(PUBL) DEN 30 SEPTEMBER 2021 

Styrelsen för Integrum AB (publ) lämnar följande förslag till årsstämman avseende punkterna 8 

b, 12 och 15 i kallelsen till årsstämman.   
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Punkt 8 b – Styrelsens beslutsförslag om disposition beträffande Bolagets vinst eller för-

lust enligt den fastställda balansräkningen 

 

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras i enlighet med i förvaltningsberättelsen intaget 

dispositionsförslag och att ingen utdelning lämnas.  

 

_____________________ 

 

Mölndal i augusti 2021 

Styrelsen för Integrum AB 
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Punkt 12 – Styrelsens beslutsförslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om 

emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var 

tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller 

flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsopt-

ioner och/eller konvertibler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kon-

tant betalning eller betalning genom kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner 

och/eller konvertibler avseende B-aktier emitteras och det totala antalet aktier som får omfattas 

av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt 

sådana teckningsoptioner och konvertibler) får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av 

Bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, föru-

tom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars 

med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas före-

trädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet vid behov dels kunna stärka Bolagets finansi-

ella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse, investering i nya eller befint-

liga verksamheter eller utökad expansion i övrigt. Emission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt och vid betalning genom apport ska ske till marknadsmässig teckningskurs, i fö-

rekommande fall med tillämpning av marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande mark-

nadsförhållanden. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre juste-

ringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.  

 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjede-

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

 

_____________________ 

 

Mölndal i augusti 2021 

Styrelsen för Integrum AB 
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Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram och emiss-

ion av teckningsoptioner 2021/2024 I för anställda  

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitaments-

program 2021/2024 I för bolagets anställda genom emission av högst 240 000 teckningsoptioner 

med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana tecknings-

optioner på följande villkor:  

 

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna end-

ast kunna tecknas av bolaget.  

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införande av in-

citamentsprogram 2021/2024 I är att erbjuda anställda möjlighet att delta i ett teck-

ningsoptionsbaserat incitamentsprogram som ska möjliggöra för bolaget att behålla 

och motivera de anställda. Ett ökat ägarengagemang från de anställda förväntas sti-

mulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivat-

ionen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrel-

sens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta ut-

veckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare. 

3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 14 oktober 2021. 

4. Teckningsoptionerna ska emitteras till marknadsvärdet, beräknat genom en obero-

ende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Sådan värdering ska 

ske med hjälp av konsultfirman Aderio. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till 

Bolaget, till marknadsvärde, är att teckningsoptionerna ska användas för implemen-

tering av incitamentsprogram 2020/2023 I. 

5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de 

instruktioner som lämnats av styrelsen, överlåta teckningsoptionerna till anställda i 

bolaget, varvid (a) bolagets VD inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner, 

övriga personer i ledningsgruppen inte får erbjudas fler än totalt 100 000 tecknings-

optioner och vardera 20 000 teckningsoptioner och (c) övriga fast anställda per dagen 

för årsstämman 2020 inte får erbjudas fler än totalt 90 000 teckningsoptioner och var-

dera 6 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den an-

ställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och 

inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår avtal med bolaget som ger bolaget 

(eller av bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den an-

ställdes alla eller vissa optioner i händelse av att dennes anställning upphör samt 

också förköpsrätt.  

6. Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2021/2024 I enligt punkt 5 ovan ska 

ske senast den 20 oktober 2021 och ske mot kontant ersättning motsvarande teck-

ningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en obe-

roende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Sådan värdering ska 

ske med hjälp av konsultfirman Aderio. 

7. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.  
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8. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som fram-

går av bilagda villkor för teckningsoptioner 2021/2024 I, bilaga 13A, (”optionsvillko-

ren”). Av optionsvillkoren följer bland annat:  

(a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant 

betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 

procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First North 

under perioden från och med den 1 oktober till och med den 12 oktober 2021 

(dock lägst aktiernas kvotvärde);  

(b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i options-

villkoren; 

(c) att optionsrätten får utnyttjas under tiden 1 oktober 2024 – 30 november 2024; 

(d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas 

eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och  

(e) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till 

vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 6 i optionsvillkoren.  

9. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet 

att öka med 16 800 kronor.  

10. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de 

smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i sam-

band med registrering hos Bolagsverket. 

 

Utspädning och kostnader m.m. 

 

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 24 september 2018 att inrätta två incitamentsprogram, 

ett incitamentsprogram 2018/2021 I för anställda och ett incitamentsprogram 2018/2021 II för 

styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 177 

000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 177 000 aktier av serie B, vilket motsvarar 

en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,98 procent av aktiekapital och 0,74 procent av 

per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som teck-

nas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 17,88 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga om-

räkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes 

modellen, uppgick till 0,51 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2021 till 

och med den 30 november 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets 

aktiekapital att öka med 12 390 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa 

teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnytt-

jande av teckningsoptionerna. 

 

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2019 att inrätta två incitamentsprogram, 

ett incitamentsprogram 2019/2022 I för anställda och ett incitamentsprogram 2019/2022 II för 

styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 223 

250 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 223 250 aktier av serie B, vilket motsvarar 
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en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,24 procent av aktiekapital och 0,94 procent av 

per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som teck-

nas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 15,51 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga om-

räkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes 

modellen, uppgick till 0,80 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2022 till 

och med den 30 november 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets 

aktiekapital att öka med 15 627 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa 

teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnytt-

jande av teckningsoptionerna. 

 

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2020 att inrätta två incitamentsprogram, 

ett incitamentsprogram 2020/2023 I för anställda och ett incitamentsprogram 2020/2023 II för 

styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 145 

100 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 145 100 aktier av serie B, vilket motsvarar 

en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,80 procent av aktiekapital och 0,61 procent av 

per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som teck-

nas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 37,25 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga om-

räkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes 

modellen, uppgick till 2,08 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2023 till 

och med den 30 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets 

aktiekapital att öka med 10 157 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa 

teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnytt-

jande av teckningsoptionerna. 

 

Flertalet av de anställda som deltagit i tidigare utfärdade program kan komma att omfattas även 

av det av styrelsen nu föreslagna incitamentsprogrammet 2021/2024 I för anställda. 

 

Nu föreslaget incitamentsprogram 2021/2024 I för anställda kan föranleda en utspädning om 

cirka 1,33 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,01 procent av nuvarande rös-

ter (respektive ca 5,02 procent av Bolagets aktiekapital och 3,81 procent av röster efter full ut-

spädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner 

inom ramen för incitamentsprogram 2018/2021 I, incitamentsprogram 2018/2021 II, incitaments-

program 2019/2022 I, incitamentsprogram 2019/2022 II, incitamentsprogram 2020/2023 I, inci-

tamentsprogram 2020/2023 II samt enligt av aktieägaren Pericardium AB föreslaget incitaments-

program 2021/2024 II för styrelseledamöter enligt punkt 14 på dagordningen), med motsvarande 

utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Teckningsoptionerna, om de skulle ha nytt-

jats, hade vid tidpunkten för detta förslag inte haft någon väsentlig påverkan på Bolagets nyck-

eltal, finansiella position eller vinst.  

 

Enligt styrelsens bedömning föranleder den föreslagna emissionen endast begränsade kostna-

der för legal rådgivning och värdering i samband med inrättandet av programmet. Då tecknings-

optionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det styrelsens bedömning att några löne-

kostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av incitamentsprogram 

2021/2024 I.  

 

Förslagets beredning 
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Förslaget har beretts av styrelsen gemensamt i samråd med extern rådgivare samt att extern 

rådgivares bekräftelse av styrelsens bedömt marknadsvärde av optionen inhämtats. Styrelsens 

förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om incitamentsprogram 2021/2024 I för an-

ställda fattades på styrelsemöte i samband med utfärdande av kallelse.  

 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tion-

delar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. 

 

 

_____________________ 

 

Mölndal i augusti 2021 

Styrelsen för Integrum AB  
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Punkt 15 – Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner 

för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta de riktlinjer för utseende av valbered-

ningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som framgår av Bilaga A, att oförändrat 

gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. Styrelsen föreslår vidare att bolaget ska svara 

för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning 

ska utgå till valberedningens ledamöter.  

  

 

_____________________ 

 

Mölndal i augusti 2021 

Styrelsen för Integrum AB 

 

 


