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FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT
Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av högst 2 750 000 teckningsoptioner ökar
sitt aktiekapital med högst 13 750 000,17 kronor om teckningsoptionerna utnyttjas på
nedanstående villkor.
Emissionens storlek
Emission av högst 2 750 000 teckningsoptioner, vilket innebär att bolagets aktiekapital ökar
med högst 13 750 000,17 kronor om teckningsoptionerna utnyttjas till teckning av aktier.
Aktier
En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget enligt bifogade villkor,
bilaga A. Ökning av aktiekapitalet sker genom aktieteckning med utnyttjande av optionsrätt.
Optionspremie
Teckningsoptionerna utges mot erläggande av en optionspremie per teckningsoption.
Optionspremien ska beräknas av styrelsen enligt den s.k. Black & Scholes modellen, varvid
styrelsen ska beakta en aktiekurs motsvarande aktiens genomsnittliga stängningskurs under
tio (10) handelsdagar efter aktiens notering på First North den 9 juni 2015.
Företrädesrätt
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall teckningsoptionerna äga tecknas av
bolagets VD, företagsledning och övriga anställda den 15 juli 2015. Med bolagets
företagsledning avses de personer som rapporterar direkt till bolagets VD, f.n. 5 personer,
och med anställda de personer som innehar en anställning eller ett konsultuppdrag som
motsvarar en anställning och vars anställning eller konsultuppdrag inte har sagts upp innan
den 15 juli 2015.
Av de teckningsberättigade ska VD äga rätt att högst 550 000 optioner och person i företagsledningen ska äga rätt att teckna högst 275 000 optioner. Det innebär att högst 825 000
optioner återstår att fördela till övriga anställda om företagsledningen är oförändrad. Övriga
anställda ska ha rätt att teckna högst 165 000 optioner per person eller det lägre antal
optioner som blir resultatet av de optioner som återstår efter att VD och företagsledning har
erhållit det antal optionsrätter som de är berättigade till fördelat på övriga anställda den 15
juli 2015.
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Skälet till styrelsens förslag om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen
anser att det är viktigt att VD, personerna i ledningsgruppen och bolagets personal ges
möjlighet att investera i bolaget. Styrelsen anser att ett innehav av aktier eller
teckningsoptioner skapar ett gemensamt intresse att tillsammans med aktieägarna skapa
tillväxt för bolaget samt ger möjlighet att bibehålla och motivera kvalificerad personal vilket
är viktigt för bolagets framtida utveckling.
Teckningstid
Teckningsoptionerna skall tecknas under tiden fr.o.m. den 16 juli 2015 t.o.m. den 31 juli
2015.
Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
Betalningstid
Betalning för teckningsoptionerna skall erläggas kontant under teckningstiden avseende de
tecknade teckningsoptionerna.
Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
Optionsbevis
Optionsrätterna kommer att knytas till särskilda optionsbevis.
Tid för utnyttjande av optionsrätt
Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden fr.o.m. den 1 augusti 2017 t.o.m.
den 30 september 2017 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
Teckningskurs
Teckningskursen för en aktie skall uppgå till 7,50 kronor.
Överkursen skall föras till överkursfonden.
Vinstutdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.
Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta smärre justeringar av beslutet som
kan krävas för registrering hos Bolagsverket.
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