Bilaga C – Tillhandahållna handling inför ordinarie bolagsstämma den 28 maj
2015 i Papilly AB (publ)
Huvudägares förslag till beslut den 28 maj 2015
Incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner
Huvudägare, genom Ulf Söderberg och Anders Uddén, föreslår att bolagsstämman fattar beslut
om ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner högst 860 000
teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 107
500 kronor, för tilldelning till styrelse och ledning, enligt följande.
För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma nedanstående befattningshavare med
angivet antal;
– Styrelsens ledamöter med 100 000 teckningsoptioner vardera.
– Styrelsen ordförande med ytterligare 100 000 teckningsoptioner, således totalt
200 000 teckningsoptioner.
Tilldelningen motiveras av att styrelsen inte erhåller något arvode för sitt styrelsearbete
Rätt att teckna teckningsoptioner ska vidare tillkomma nedanstående befattningshavare
med angivet antal;
– VD med 85 000 teckningsoptioner,
– CFO med 75 000 teckningsoptioner,
i ett incitamentsprogram för nyckelpersoner.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan
aktieägarna. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i
bolaget.

2.

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för
teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell med
en standardavvikelse motsvarande antal handelsdagar som bolagets aktie har varit
tillgängligt för handel på First North, NASDAQ OMX. Mätperioden enligt Black &
Scholes-modellen motsvarar den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets
aktie på NASDAQ OMX Stockholm under en period om tio (10) börsdagar före
emissionsbeslutet.

3.

Nyteckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska ske till en
teckningskurs motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen
för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under en period om tio (10) börsdagar
före emissionsbeslutet, dock alltid lägst aktiens kvotvärde.

4.

Teckning genom betalning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen
för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Nyteckning av aktier
med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med registreringen vid Bolagsverket,

dock tidigast 15 maj 2017, till och med den 15 juni 2017 eller till och med den tidigare
eller senare dag som kan följa av § 8 i villkoren för teckningsoptioner (Underbilaga C).
5.

Övriga villkor enligt Underbilaga C - Villkor för teckningsoptioner avseende nyteckning
av aktier i Papilly AB (publ).

6.

Beslutet kräver minst 9/10 dels majoritet av på bolagsstämman företrädd aktierna och
avgivna röster.

7.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs
för beslutets registrering vid Bolagsverket.

