
 

 

INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM 

Bakgrund och motiv 

Styrelsen i AktivBo Group AB, org. nr 556784-5044 (”Bolaget”), har beslutat för att föreslå 

att årsstämman ska fatta beslut om att införa ett incitamentsprogram för ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget baserat på 233 personaloptioner, genom 

utgivande och överlåtelse av högst 233 teckningsoptioner av serie 2022/2026 

(”Incitamentsprogrammet”). Syftet med Incitamentsprogrammet är att premiera ett 

långsiktigt engagemang hos Bolagets befattningshavare och nyckelpersoner, att tillse att 

Bolagets och dess dotterbolags långsiktiga värdetillväxt återspeglas i deltagarnas ersättning, 

att bidra till möjligheterna att behålla kompetenta befattningshavare och anställda, och att i 

övrigt öka intressegemenskapen mellan Bolagets och dess dotterbolags ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner, samt Bolagets aktieägare. 

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogrammet föreslår styrelsen för 

Bolaget även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt 

om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag enligt 

punkt B nedan. Styrelsens förslag innebär i korthet att Bolaget ska besluta om en riktad 

emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026 till det Bolagets helägda dotterbolag 

AktivBo AB, org.nr 556332-3947 ("Dotterbolaget"), vilket i sin tur ska erbjuda ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och/eller annat bolag inom samma koncern 

inklusive, men inte begränsat till, Dotterbolaget att förvärva teckningsoptionerna. 

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna huvudsakliga villkor är det 

Spiltans styrelses bedömning att det föreslagna Incitamentsprogrammet är rimligt och till 

fördel för Spiltan och dess aktieägare samt för Bolaget och dess aktieägare. 

Punkt A – Styrelsens förslag till beslut om införandet av 

Incitamentsprogrammet 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogrammet, 

med underliggande teckningsoptioner, i huvudsak enligt följande villkor: 

(1) Incitamentsprogrammet ska omfatta utställande av högst 233 personaloptioner. 

(2) Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en teckningsoption av 

serie 2022/2026 i Bolaget, genom överlåtelse från Dotterbolaget, som berättigar 

innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 21 422 

kronor. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan 

komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, 

företrädesemission och liknande åtgärder, enligt vad som närmare följer av 

villkoren för teckningsoptionerna i Bilaga A. 

(3) Incitamentsprogrammet ska omfatta ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner i Bolaget och/eller annat bolag inom samma koncern inklusive, 

men inte begränsat till, Dotterbolaget. 

(4) Tilldelade personaloptioner erbjuds vederlagsfritt. 
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(5) Rätten att med stöd av personaloptionen förvärva teckningsoptioner intjänas 

under en period om 48 månader räknat från dagen för förvärvet av 

personaloptionerna innebärandes att innehavaren ska vara anställd i Bolaget 

eller annat bolag inom samma koncern under en sammanhängande period om 

48 månader från dagen för förvärvet av personaloptionerna. 

(6) Tilldelade och tecknade personaloptioner kan utnyttjas av innehavaren till förvärv 

av teckningsoptioner under perioden från och med 1 maj 2026 till och med 31 

maj 2026 (”Lösenperioden”) eller vid de tillfällen som Dotterbolaget anvisar och i 

enlighet med styrelsen i Dotterbolagets närmare instruktioner.  

(7) Dotterbolaget ska ingå ett särskilt avtal med respektive innehavare av 

personaloptioner för att närmare reglera allmänna villkoren för deltagande i 

Incitamentsprogrammet. 

Punkt B – Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av 

teckningsoptioner av serie 2022/2026 

Styrelsen föreslår årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 

2022/2026 för genomförandet av Incitamentsprogrammet på nedanstående villkor. I övrigt 

ska för teckningsoptionerna även de villkor som framgår av Bilaga A gälla.  

(1) Emission ska ske av högst 233 teckningsoptioner. 

(2) Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara 

det av Bolaget helägda dotterbolaget AktivBo AB, org. nr. 556332-3947 

(”Dotterbolaget"), vilket i sin tur ska erbjuda ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner i Bolaget och/eller annat bolag inom samma koncern inklusive 

men inte begränsat till Dotterbolaget att förvärva teckningsoptionerna.  

(3) Teckning av teckningsoptioner ska ske senast två veckor från stämmans beslut. 

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.  

(4) Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 

(5) Varje teckningsoption ger rätt att under perioden fr.o.m. den 1 juni 2026 t.o.m. 

den 30 juni 2026, eller den tidigare eller senare dag som kan följa av punkt 8 i 

Bilaga A, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 21 422 kronor. 

Teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde. Överkursen 

ska föras till den fria överkursfonden.  

(6) Aktiekapitalet ska kunna ökas med högst 23 300 kronor vid utnyttjande av 

samtliga teckningsoptioner. 

(7) Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången vid 

den tidpunkt för utbetalning som bolagsstämman eller, efter stämmans 

bemyndigande, styrelsen beslutar och som infaller närmast efter det att teckning 

verkställts. Är Bolaget vid beslut om vinstutdelning ett avstämningsbolag, ska 

aktie som utgivits efter teckning medföra rätt till vinstutdelning första gången den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning 

verkställts. 
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(8) Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionen liksom 

antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål 

för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för teckningsoptionerna 

i Bilaga A. 

(9) Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsens 

bedömning är angeläget för Bolaget, och i såväl Bolagets som aktieägares 

intresse, att kunna erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner i 

Bolaget, och/eller annat bolag i samma koncern, en möjlighet att ta del av 

koncernens värdeutveckling. I syfte att möjliggöra ovanstående, ska 

Dotterbolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ha rätt att teckna 

sig för teckningsoptionerna för att sedan erbjuda nuvarande anställda ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget, och/eller annat bolag i 

koncernen (inklusive men inte begränsat till Dotterbolaget), att förvärva 

teckningsoptioner av Dotterbolaget. 

(10) Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptioner omfattas av 

bolagsordningens hembudsförbehåll. 

Kostnader 

Incitamentsprogrammet kommer att medföra kostnader för Bolaget primärt i form av sociala 

avgifter. 

Personaloptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte kan överlåtas. 

Vid en positiv utveckling av marknadsvärdet på Bolaget kommer Incitamentsprogrammet att 

medföra kostnader primärt i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala 

avgifter beror på antalet personaloptioner som kommer att intjänas och värdet av den förmån 

som deltagaren slutligen kommer att få, dvs. på värdet av personaloptionerna när de 

utnyttjas. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 2 850 000 kronor, vid 

antagande om tilldelning av 233 personaloptioner, utnyttjande av samtliga tilldelade 

personaloptioner, att de genomsnittliga sociala avgifterna uppgår till 31,42 procent, en 

utnyttjandekurs om 21 422 kronor (teckning med stöd av teckningsoption) och en antagen 

marknadsvärdering av Bolaget på 150 000 000 kronor när personaloptionerna utnyttjas. De 

ovanstående presenterade beräkningarna är enbart preliminära och syftar endast till att 

presentera ett exempel avseende de potentiella kostnader som Incitamentsprogrammet kan 

komma att innebära för Bolaget. De faktiska kostnaderna kan därför avvika från vad som har 

angetts ovan. 

Utspädning 

Incitamentsprogrammet innefattar en emission av högst 233 teckningsoptioner av serie 

2022/2026. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning 

av Incitamentsprogrammet utnyttjas för teckning av nya aktier, kommer totalt 233 aktier att 

ges ut, motsvarande en utspädning på cirka 9,1 procent av aktierna i Bolaget. 
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Beredning 

Förslaget till Incitamentsprogrammet och därmed förslaget till beslut om riktad emission av 

teckningsoptioner har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Förslaget har 

enhälligt antagits av styrelsen. 

Majoritetskrav 

Styrelsens förslag till beslut avseende Incitamentsprogrammet och styrelsens förslag om 

riktad emission och överlåtelse av högst 233 teckningsoptioner utgör ett sammanhållet 

förslag, varför beslut i enlighet med delförslagen ska fattas gemensamt samt genom 

iakttagande av bestämmelserna i 16 kap. i aktiebolagslagen. För giltigt beslut i enlighet med 

styrelsens förslag krävs således att det biträds av aktieägare företrädande minst nio 

tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna. 

____________________ 
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Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2026 

[Bifogas separat] 
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