
 
 

 

Styrelsen i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, (”Bolaget”) fullständiga förslag till 
beslut om incitamentsprogram och riktad emission av teckningsoptioner av serie 
2022/2025 till ledning, nyckelpersoner och övriga anställda 
__________________________________________________________________________ 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till 
teckning av nya aktier i Bolaget.  
 
Emission av teckningsoptioner Serie 2022/2025 
Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:  
 

1. Bolaget ska utge högst 10 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 
en ny aktie. Överteckning kan inte ske. Antalet teckningsoptioner har beräknats med 
beaktande av de aktier som kan komma att emitteras inom ramen för den företrädesemission 
som styrelsen avser besluta om inom de kommande dagarna i enlighet med det 
pressmeddelandet som publicerades den 13 juni 2022. Styrelsen avser maximalt tilldela 
teckningsoptioner som medför en utspädning om maximalt fem (5) procent av antalet aktier 
efter företrädesemissionen.  

 
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

tillkomma nuvarande eller framtida anställda och konsulter i Bolaget. Teckningsoptionerna ska 
emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna 
(optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen beräknat av ett oberoende 
värderingsinstitut. Mätperioden för beräkning av optionspremien med tillämpning av Black-
Scholes-modellen ska vara baserad på aktiens volymvägda genomsnittskurs i handeln på NGM 
Nordic SME under perioden från och med 17 oktober 2022 till och med 28 oktober 2022.  
 

3. Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista under perioden 
från och med 31 oktober 2022 till och med 14 november 2022. Styrelsen ska äga rätt att 
förlänga tiden för teckning.  

 
4. Teckningsoptionerna ska betalas kontant senast den 30 november 2022. Styrelsen ska äga rätt 

att förlänga tiden för betalning.  
 

5. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden från och med 15 november 2025 till och 
med 15 januari 2026 teckna en ny aktie mot kontant betalning.  

 
6. Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs 

motsvarande 150 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade 
betalkursen enligt NGM Nordic SME:s officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 
från och med 17 oktober 2022 till och med 28 oktober 2022. Den sålunda fastställda 
teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt. 
Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Om teckningskursen överstiger aktiernas 
kvotvärde ska det belopp som utgör överkurs tillföras den fria överkursfonden vid utnyttjande 
av teckningsoptionerna. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av 



 
 

 

aktier med företrädeträdesrätt för aktieägare m.m. i enlighet med sedvanliga 
omräkningsvillkor, Bilaga B. 

 
7. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till 

högst 1 000 000 kronor förutsatt nuvarande kvotvärde och med förbehåll för den höjning som 
kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.  

 
8. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första 

gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna 
registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.  

 
9. I samband med tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna i programmet ska Bolaget 

förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller 
om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.  

 
Fördelning av teckningsoptioner  
Deltagarnas rätt till att erhålla tilldelning av teckningsoptionerna har differentierats med hänvisning 
till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget. Rätt att tilldelas teckningsoptioner kräver att 
deltagaren ingår avtal angående hembudsskyldighet m.m. med Bolaget. I övrigt är 
teckningsoptionerna fritt överlåtbara.  
 
Erbjudandet fördelas mellan de anställda* enligt följande riktlinjer:  

Kategori Antal optioner 
per kategori 

Högsta antal 
optioner per 
person 

VD (1 person) 5 000 000 5 000 000 

Ledningspersoner och nyckelpersoner (cirka 2 personer) 2 500 000 1 500 000 

Övriga anställda (cirka 6 personer) 2 500 000 500 000 

*med anställda likställs även egenanställda som arbetar i Bolaget till mer än 50 %.  
 
Om inte samtliga teckningsoptioner har tilldelats efter den initiala anmälningsperioden kan sådana 
icke tilldelade teckningsoptioner erbjudas övriga deltagare. Maxantalet om 1 500 000 
teckningsoptioner för ledningspersoner och nyckelpersoner respektive 500 000 för övriga anställda 
skall dock ej kunna överskridas för någon enskild person. 
 
Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt  
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört 
ägnat för tilldelning till medarbetare i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en 
värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom 
Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren 
stimuleras.  
 
 



 
 

 

Beräkning av marknadsvärdet 
Optionsrätternas marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering genomförd av Aderio AB, baserat 
på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,15 kronor, 0,03 kronor per teckningsoption, 
vid antagande av en teckningskurs om 0,23 kronor per aktie. Black & Scholes modellen har använts för 
optionsvärderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,2 procent och en volatilitet om 45 
procent. 
  
Utspädningseffekt  
I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 10 000 000 aktier och 
aktiekapitalet öka med 1 000 000 kronor (med förbehåll för eventuell omräkning). Antalet 
teckningsoptioner har beräknats med beaktande av de aktier som kan komma att emitteras inom 
ramen för den företrädesemission som styrelsen avser besluta om inom de kommande dagarna i 
enlighet med det pressmeddelandet som publicerades den 13 juni 2022. Styrelsen avser maximalt 
tilldela teckningsoptioner som medför en utspädning om maximalt fem (5) procent av antalet aktier 
efter företrädesemissionen. Utspädningen av aktier är beräknad som totalt antal nya aktier och röster 
som maximalt kan komma att ges ut vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras 
enligt detta beslutsförslag, dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter 
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan emitteras enligt detta beslutsförslag. 
 
Kostnader  
Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några 
lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av optionsprogrammet. 
De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och 
kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över 
programmets löptid.  
 
Beredning av förslaget  
Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis.  
 
Utestående program 
Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. 
 
Beslutsmajoritet 
För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst 
nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 
aktierna. 
 
Särskilt bemyndigande  
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag 
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt 
eventuell anslutning av teckningsoptionerna till Euroclear. 

_________ 
Stockholm i september 2022 

Meltron AB (publ) 
Styrelsen 


