
 

 

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV ETT 

LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM I FORM AV PERSONALOPTIONER FÖR LEDANDE 

BEFATTNINGSHAVARE OCH ÖVRIGA NYCKELPERSONER I KONCERNEN INNEFATTANDE 

BESLUT OM (I) RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT (II) GODKÄNNANDE AV 

VIDAREÖVERLÅTELSE (PERSONALOPTIONSPROGAM 2021/2024) 

Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 559067-6820, föreslår att stämman 

fattar beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Personaloptionsprogram 

2021/2024”) för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i koncernen 

(”Deltagarna”) genom utgivande av personaloptioner med rätt till förvärv av nya aktier i 

Bolaget. Styrelseledamöter i Bolaget tillåts inte delta. Förslaget innefattar även beslut om att 

emittera teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt programmet (om och i 

den utsträckning Bolaget önskar leverera aktier genom användning av sådana 

teckningsoptioner) och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala 

avgifter med anledning av programmet samt godkännande av överlåtelse av sådana 

teckningsoptioner och/eller aktier enligt nedan.  

Detta förslag till beslut har lagts fram då styrelsen bedömer det angeläget och i alla aktieägares 

intresse att skapa delaktighet för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, såväl 

anställda som konsulter, i koncernen vad avser Bolagets och koncernens utveckling samt 

säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Det är 

också angeläget att motivera till fortsatt anställning respektive uppdrag. Styrelsen föreslår 

därför att årsstämman ska fatta beslut enligt nedan. 

Personaloptionsprogram 2021/2024 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 

2021/2024 enligt nedan riktlinjer: 

1. Programmet ska omfatta högst 7 200 000 personaloptioner att tilldelas Deltagarna 

vederlagsfritt.  

2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till 

ett lösenpris uppgående till 4 kronor, dvs. 222 % jämfört med den volymviktade 

genomsnittskursen de senaste 10 handelsdagarna (20 april 2021 till 3 maj 2021). 

Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål 

för omräkning varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren 

(se nedan) ska äga motsvarande tillämpning.  

3. Anmälan att delta i programmet ska ha inkommit till Bolaget senast den 30 juni 2021, 

med rätt för styrelsen i Bolaget att förlänga denna tidsfrist. Tilldelning av 

personaloptioner till Deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden.  

4. Personaloptionerna ska erbjudas Deltagarna enligt närmare anvisningar från Bolagets 

styrelse enligt följande riktlinjer. Deltagarnas rätt till personaloptioner ska 

differentieras med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen. 

Endast de personer som ingår i kategorierna nedan ska erbjudas personaloptioner. 

Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i respektive kategori och vilka 

personer som ska erhålla personaloptioner. Vid eventuell utjämning ska Deltagarna i 
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respektive kategori erbjudas samma antal personaloptioner. Tilldelning av 

personaloptioner till Deltagare utanför Sverige ska – i förekommande fall – vara 

avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen 

bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska 

resurser. 

• Kategori A – VD: VD kan tilldelas högst 1 930 700 personaloptioner. 

• Kategori B – Ledande befattningshavare (cirka 3 personer): deltagare inom 

denna kategori kan tilldelas högst 2 316 900 personaloptioner, och högst 772 

300 personaloptioner kan tilldelas per person inom kategorin. 

• Kategori C – Övriga nyckelpersoner (cirka 14 personer): deltagarna inom 

denna kategori kan tilldelas högst 2 952 400 personaloptioner, och högst 338 

000 personaloptioner kan tilldelas per person inom kategorin. 

5. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och 

får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i Bolaget av den som tilldelats dem.  

6. De tilldelade personaloptionerna tjänas in i tre lika delar på datumet för respektive 

årsstämma i företaget år 2022 till 2024 (dvs. cirka 33 procent av det totala antalet 

personaloptioner kommer att tjänas in varje år) och villkorat av fortsatt 

uppdrag/anställning i koncernen, med förbehåll för villkoren i ett separat optionsavtal 

som ska ingås mellan varje Deltagare och Bolaget/Dotterbolaget.  

7. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden 

fr.o.m. den 1 juli 2024 t.o.m. den 31 december 2024. Teckning av nya aktier får inte 

äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende 

insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet).    

8. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av ”Villkor för 

Personaloptioner 2021/2024 i InDex Pharmaceuticals Holding AB”, enligt Bilaga A, 

samt ska regleras av särskilda avtal med respektive Deltagare. Styrelsen ska ansvara för 

utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2021/2024 inom ramen 

för ovan angivna huvudsakliga villkor.  

Villkor för emissionen av teckningsoptioner 

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2021/2024 och 

för att täcka kassaflödesmässiga effekter till följd av eventuella sociala avgifter med anledning 

av Personaloptionsprogram 2021/2024 föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om 

riktad emission av högst 9 462 240 teckningsoptioner, varav högst 2 262 240 

teckningsoptioner föreslås emitteras för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till 

följd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogram 2021/2024, enligt följande 

villkor. 

1. Bolaget ska emittera högst 9 462 240 teckningsoptioner av serie 2021/2025. Varje 

teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, envar med ett 

kvotvärde om 0,02 kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya 

aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 189 244,80 kronor (med reservation 
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för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som 

ska gälla för teckningsoptionerna). 

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga 

tecknas av Bolaget eller dess dotterbolag InDex Pharmaceuticals AB, org. nr. 556704-

5140 (”Dotterbolaget”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att 

möjliggöra leverans av nya aktier till Deltagarna i Personaloptionsprogram 2021/2024 

och för att täcka kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning 

av Personaloptionsprogram 2021/2024.  

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Bolaget/Dotterbolaget på särskild 

teckningslista inom fem (5) kalenderdagar från datumet för bolagsstämmans 

emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. 

4. Bolaget/Dotterbolaget ska inte erlägga någon betalning för teckningsoptionerna. 

5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under 

perioden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och 

med den 31 mars 2025.  

6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en 

teckningskurs om 4 kronor per aktie (”Lösenpriset”). Eventuell överkurs ska tillföras 

den fria överkursfonden. 

7. 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 aktien införts i aktieboken hos 

Euroclear Sweden AB. 

8. Teckningsoptionerna ska också vara underkastade de övriga villkor, bland annat 

innefattandes sedvanliga omräkningsvillkor, som framgår av Bilaga B.  

9. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att 

vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av 

beslutet vid Bolagsverket.       
    

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta om att godkänna att Bolaget får 

överlåta högst 7 200 000 teckningsoptioner i Bolaget till Deltagare i Personaloptionsprogram 

2021/2024, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets 

åtaganden i anledning av Personaloptionsprogram 2021/2024 i anslutning till att Deltagarna i 

programmet får utnyttja personaloptionerna för att förvärva nya aktier, och att Bolaget får 

förfoga över högst 2 262 240 teckningsoptioner för att täcka kassaflödesmässiga effekter till 

följd av eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogram 

2021/2024. 

Motiv för personaloptionsprogrammet och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa delaktighet för Deltagarna 

vad avser Bolagets och koncernens utveckling samt att säkerställa att dessa personer delar 

målsättningen att generera värdeskapande tillväxt, samt att motivera till fortsatt anställning 

respektive uppdrag. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares 

intressen. Teckningsoptionerna föreslås emitteras till Bolaget för att möjliggöra leverans av nya 
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aktier till Deltagare i programmet samt för att täcka kassaflödesmässiga effekter till följd av 

eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogram 2021/2024. 

Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram 

Vid årsstämman den 20 april 2020 beslutades om en riktad emission av 3 965 000 

teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och 

övriga nyckelpersoner. Vid tidpunkten för detta förslag finns det 958 388 utestående 

teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet (efter makulering av 3 006 612 

teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket den 22 mars 2021). Varje teckningsoption ger 

rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 20,00 kronor. Teckning av aktier med 

stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 maj 2023 till 

och med den 31 oktober 2023. Efter genomförd företrädesemisson i februari 2021 har 

lösenpriset och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till omräknats i enlighet med 

gällande villkor. Omräknat lösenpris uppgår till 7,804 kronor och varje teckningsoption 

berättigar till teckning av 2,5627 aktier. 

Kostnader, utspädning m.m. 

Programmet kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. 

IFRS 2 föreskriver att optionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över 

intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i 

enlighet med IFRS 2 påverkar inte Bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att 

kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden. Under 

antagande om en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning om 2 kronor och att alla optioner 

tjänas in och utnyttjas direkt, uppskattas den årliga kostnaden för programmet enligt IFRS 2 

till cirka 400 000 kronor per år före skatt. Eftersom kostnaderna för sociala avgifter 

associerade med programmet omfattas av säkringsåtgärder genom emission av 

teckningsoptioner vilka kommer att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med 

utnyttjandet av optionerna, kommer kostnaderna för sociala avgifter associerade med 

programmet att vara helt täckta. Säkringsåtgärderna kommer istället medföra en extra 

utspädning av nuvarande aktieägare (vilken är medräknad i utspädningsberäkningen som 

presenteras nedan). Kostnaderna i samband med upprättandet av programmet uppskattas till 

totalt 100 000 kronor. Vidare kommer smärre courtagekostnader uppstå i samband med 

utnyttjande av s.k. hedge-teckningsoptioner av en finansiell mellanhand. Kostnaderna 

associerade med programmet förväntas endast ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal. 

Vid fullt utnyttjande av samtliga 9 462 240 teckningsoptioner som utges i anslutning till det 

föreslagna Personaloptionsprogrammet 2021/2024 kommer totalt 9 462 240 nya aktier 

emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga 

villkor). Detta motsvarar cirka 1,78 % av dagens aktiekapital och antal aktier/röster och skulle 

medföra en utspädning motsvarande cirka 1,74 % av Bolagets totala aktiekapital och antal 

aktier/röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier/röster i Bolaget registrerat per dagen 

för detta förslag samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier/röster som 
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kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier/röster i Bolaget efter 

det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats). 

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll 

för omräkningar enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren 

för programmet. 

Förslagets beredning 

Föreslaget incitamentsprogram har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare och 

efter konsultationer med vissa större aktieägare. Det slutliga förslaget har lagts fram av 

styrelsen. 

Majoritetskrav 

Föreslaget införande av Personaloptionsprogram 2021/2024 innefattande riktad emission av 

teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier, 

omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar 

att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de 

avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Övrigt 

Styrelsen, eller den eller styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet 

som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav, samt att styrelsen ska ha rätt 

att vidta sådana smärre justeringar av incitamentsprogrammet som föranleds av tillämpliga 

utländska lagar och regler. 

         

  __________ 

Styrelsen 

 


