Pontus Dunérs förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt
Aktieägaren Pontus Dunér föreslår att bolagsstämman i Follicum AB, org.nr 556851-4532, beslutar att ge
ut högst 640 000 teckningsoptioner enligt följande villkor:
1. Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska utge högst 640 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en
(1) ny aktie i bolaget.
2. Teckningsrätt
Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de
personer (”Optionsinnehavare”), och med den fördelning, som anges nedan. Teckning och förvärv av
teckningsoptioner kan även ske genom av dessa personer helägda bolag.
Deltagare
Jan Alenfall
Gunnar Gårdemyr
Maria Ekblad
Totalt

Kategori
Verkställande direktör
CBM
Dir. R&D

Antal teckningsoptioner
400 000
160 000
80 000
640 000

Optionsinnehavare får teckna högst det antal teckningsoptioner som anges ovan.
3. Teckningskurs
Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för
teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 27 september
2017 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 250 procent av den
genomsnittliga volymviktade betalkursen under perioden 13 september 2017 till och med 27 september
2017, dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast
helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert.
Enligt en preliminär beräkning med Black & Scholes uppskattas värdet till cirka 0,39 kronor per
teckningsoption.
4. Teckningsperiod
Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från den 28
september 2017 till och med den 6 oktober 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
5. Tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den 10
oktober 2017. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske kontant senast den 18 oktober
2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
6. Nyttjandeperiod
Optionsinnehavare har rätt att under perioden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 31 oktober
2020 för varje teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

7. Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 76 800
kronor, med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av
emissioner m.m.
8. Övriga villkor
Villkoren för teckningsoptionerna kan komma att omräknas till följd av emission, fusion, tvångsinlösen av
aktier, likvidation m.m i bolaget.
Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga.
9. Utspädningseffekt
I det fall samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier öka med 640 000 aktier
och aktiekapitalet öka med 76 800 kronor;
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en
utspädning för närvarande om högst cirka 3,85 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana
omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.
Programmet bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på viktiga nyckeltal.
Frågans beredning
Förslaget till bolagsstämman har upprättats av aktieägaren Pontus Dunér och den information som lämnas
om förslaget har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare.
Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett incitamentsprogram infört
ägnat för tilldelning till bolagets ledning och anställda varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en
värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets
aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.
Övriga utestående teckningsoptioner
Bolaget har inga utestående teckningsoptioner.
Särskilt bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som
kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut hos Bolagsverket samt
Euroclear Sweden AB.
Bedömda kostnader
Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några kostnader inte kommer
att uppstå för bolaget förutom begränsade administrativa kostnader. Mot denna bakgrund saknas behov av
att säkra programmet (hedge).

Majoritetskrav
Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

______________________

