
AKTIEÄGARES FÖRSLAG AVSEENDE INRÄTTANDE AV 

INCITAMENTSPROGRAM  

Aktieägaren Philip Jacobsson (”Aktieägaren”) föreslår att bolagsstämman i Kale United AB, org. nr. 

559171-9082 (”Bolaget”) beslutar att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av 

teckningsoptioner, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor. 

 

(A) Emission av teckningsoptioner 

- Föreslås att bolagsstämman beslutar om att, med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt,  emittera högst 2 000 teckningsoptioner.  

- Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Bolaget med 

rätt och skyldighet att, i enlighet med Bolagets styrelses anvisningar och vad som anges 

under punkten B nedan, överlåta teckningsoptionerna till Magnus Johansson som förslås 

väljas till ordinarie styrelseledamot i Bolaget på årsstämman 2022 (”Deltagaren”). 

- Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt aktieägarens 

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

kunna erbjuda Deltagaren en möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett 

personligt långsiktigt ägarengagemang hos styrelsen kan förväntas höja motivationen i det 

framtida arbetet inom Bolaget, stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och 

resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget. 

- Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget. 

- Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 4 juli 2022. Styrelsen 

äger rätt att förlänga tiden för teckning. 

- Överteckning kan inte ske. 

- Teckningsoptionsbevis utfärdas. 

- Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden fr.o.m. 20 juni 2025 t.o.m. den 20 juli 2025 

teckna en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130% av aktiens 

marknadspris vid tidpunkten teckningsoptionen överlåts från Bolaget till Deltagaren. 

Teckningskursen får aldrig understiga aktiernas kvotvärde. 

- Överkursen per aktie ska överföras till den fria överkursfonden. Överkursen uppgår till 

teckningskursen, efter avdrag av kvotvärdet per aktie. 

- Teckningskursen för teckning av aktie med stöd av teckningsoption, liksom antalet aktier 

som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för justering enligt vad som framgår 

av punkt 8 i villkoren för teckningsoptionerna, se Bilaga A. 

- Givet att samtliga teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med 

högst  4 337,416165 SEK vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. 



 

- Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt B får 

makuleras av Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. 

- Aktie som tecknats och utgivits genom utnyttjande av teckningsoptionen medför rätt till 

vinstutdelning första gången vid den tidpunkt för utbetalning som bolagstämman 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 utnyttjande av teckningsoption medföra rätt till vinstutdelning första 

gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning 

verkställts.  

- I övrigt ska för teckningsoptionerna gälla de villkor som framgår av Bilaga A. 

- Efter teckning ska styrelsen tilldela tecknade teckningsoptioner. 

 

(B) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

Aktieägaren föreslår vidare att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget äger rätt och 

skyldighet att överlåta de teckningsoptioner som utges i samband med inrättandet av 

incitamentsprogrammet enligt punkten A ovan till Deltagaren enligt styrelsens beslut vid var 

tid. Följande villkor ska gälla vid Bolagets överlåtelse av teckningsoptioner. 

- En förutsättning för rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget är att den 

teckningsberättigade vid tidpunkten för förvärvet av teckningsoptionerna är 

styrelseledamot i Bolaget.  

- Tilldelning och överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagaren kan ske under en period om 

sex (6) månader efter att årsstämman för 2022 avslutats. 

- Överlåtelse av teckningsoptionerna från Bolaget till Deltagare ska ske på marknadsmässiga 

villkor till ett pris motsvarande teckningsoptionens bedömda marknadsvärde vid 

överlåtelsetidpunkten. Värderingen och beräkningen ska utföras av ett oberoende 

värderingsinstitut och beräknas med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black & 

Scholes).  

- Ett villkor för överlåtelse av teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett 

standardavtal med överlåtelsebegränsningar enligt vilket innehavaren ska vara förpliktad 

att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna, eller viss 

del av dessa, om uppdraget upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas. 

- Teckningsoptioner som inte förvärvas enligt ovan eller som återköps av Bolaget under 

optionsavtalen ska makuleras. 

- Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 000 nya aktier ges ut vilket 

motsvarar en utspädning om cirka 0,04 procent av det totala antalet aktier och röster i 

Bolaget. 

(C) Övrigt  



 

Villkoren för incitamentsprogrammet har utarbetats av Aktieägaren i samråd med externa 

rådgivare. Aktieägaren har skriftligen begärt hos styrelsen i Bolaget att detta förslag ska 

behandlas vid den extra bolagsstämman. 

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar äger vidta de smärre justeringar av villkoren i 

emissionsbeslutet som är nödvändiga för att emissionen ska registreras hos Bolagsverket. 

 


