
 

[SW1565304/5] 

Styrelsens för KappAhl AB (publ) förslag till beslut vid årsstämma om beslut av program med 
teckningsoptioner till anställda och godkännande av överlåtelse 

Styrelsen för KappAhl AB (publ.), org. nr 556661-2312, (”KappAhl”), föreslår att årsstämman 

den 23 november 2011 (i) beslutar om emission av högst 6.750.000 teckningsoptioner 

berättigande till teckning av högst 6.750.000 aktier i KappAhl (”Optionerna”) riktad till av 

KappAhl anvisat svenskt helägt bolag inom KappAhl-koncernen, (”KappAhl 

Optionsförvaltning”), och (ii) godkänner att högst 6.750.000 sådana Optioner överlåts till vissa 

nyckelpersoner enligt punkt 2 nedan i KappAhl-koncernen, dvs. antar ett incitamentssprogram 

för anställda i KappAhl-koncernen (”Programmet”). 

Programmet medför sammantaget att KappAhls aktiekapital vid full teckning kan komma att 

öka med högst 964.285,71 kronor genom utgivande av högst 6.750.000 nya aktier. 

För Programmet ska i övrigt följande villkor gälla: 

1. Emission av teckningsoptioner 

1.1 Emissionen ska omfatta högst 6.750.000 Optioner. Varje Option ger rätt till teckning 

av en ny aktie i KappAhl, vilket möjliggör aktieteckning av högst 6.750.000 aktier, 

envar med ett kvotvärde om 1/7 krona. 

1.2 Optionerna ska kunna tecknas vederlagsfritt under perioden från den 16 januari till 

den 18 januari 2012. Anledningen till att Optionerna utges utan vederlag är att de ska 

utnyttjas till ett helägt dotterbolag som ett led i införandet av 

incitamentsprogrammet.  

1.3 Överteckning kan inte ske. 

1.4 Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska Optionerna endast få tecknas av 

KappAhl Optionsförvaltning med skyldighet för KappAhl Optionsförvaltning att 

erbjuda och överlåta Optionerna till vissa nyckelpersoner i enlighet med punkt 2 

nedan. 

1.5 Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt består i att dels skapa 

möjligheter för KappAhl-koncernen att behålla och rekrytera kompetenta 

nyckelpersoner, dels genom erbjudande om ett långsiktigt ägandeengagemang hos 

nyckelpersoner, stimulera dessa till ett ökat intresse för verksamheten och 

resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med KappAhl-koncernen. 

1.6 För Optionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av 

bilagda ”Villkor för teckningsoptioner 2012/2015 i KappAhl AB (publ)”, Bilaga 1, 

(”Optionsvillkoren”). 

1.7 Av Optionsvillkoren följer bland annat: 
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(a) varje Option ska omfatta rätten att i framtiden teckna en aktie i KappAhl till en 

teckningskurs som fastställs till 125 procent av den för aktier i KappAhl på 

Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista noterade volymviktade 

genomsnittliga betalkursen under perioden fr.o.m. den 22 december 2011 

t.o.m. den 5 januari 2012 (”Mätperioden”). I avsaknad av notering av betalkurs 

någon av de aktuella dagarna ska istället den som slutkurs noterade köpkursen 

ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska 

inte ingå i beräkningen. Teckningskursen enligt ovan ska avrundas till närmaste 

tiotal öre, varvid fem ören ska avrundas nedåt. Teckningskursen ska dock inte 

understiga aktiens kvotvärde. 

(b) att teckningskursen kan bli föremål för justering på sätt som framgår av 

Optionsvillkoren; 

(c) att Optionerna löper t.o.m. den 6 februari 2015 dock att Optionerna enbart 

kan utnyttjas under de 10 sista bankdagarna i löpperioden; 

(d) att tidpunkten för utnyttjandet av optionsrätten kan komma att tidigareläggas i 

de fall som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren.  

(e) att aktie som tillkommit efter teckning med stöd av Option medför rätt till 

vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning, som 

infaller närmast efter det att teckning verkställts. 

2. Vidare överlåtelse av Optioner till vissa nyckelpersoner i KappAhl-koncernen 

2.1 Programmet innebär att sedan KappAhl Optionsförvaltning tecknat sig för samtliga 

6.750.000 Optioner ska vissa nyckelpersoner i KappAhl-koncernen erbjudas att 

förvärva Optioner på marknadsmässiga villkor under perioden fr.o.m. den 9 januari 

2012 t.o.m. den 16 januari 2012. 

2.2 För varje Option ska nyckelpersonen erlägga en premie motsvarande Optionens 

marknadsvärde beräknad enligt Black Scholes formeln och vedertagna antaganden 

om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för erbjudandet, vilka 

antaganden baseras på mätningar under Mätperioden. Beräkningen av Optionernas 

marknadsvärde kommer att ske genom KappAhls anlitande av Nordea Bank AB 

(publ) eller ett annat välrenommérat finansiellt institut. Baserat på stängningskurs för 

KappAhls aktie och övriga preliminära antaganden per den 1 november 2011 

beräknas optionspremien uppgå till cirka 000,820 kronor per Option proforma vid 

full teckning av den av styrelsen beslutade nyemissionen och förutsatt att den 

godkänns av extra bolagsstämma den 8 november 2011. Om sådan emission inte 

godkänns av extra bolagsstämma den 8 november 2011 beräknas optionspremien 

uppgå till cirka 1,20 kronor per Option baserat på samma grundantaganden. 

2.3 Följande kategorier, som för närvarande är anställda i KappAhl-koncernen, ska 

erbjudas Optioner: 

(a) den tillträdande verkställande direktören i KappAhl (grupp 1) ska äga rätt att 

förvärva högst 750.000 Optioner i poster om minst 100 st optioner; 
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(b) varje ledande befattningshavare i KappAhl-koncernens ledningsgrupp (grupp 

2) ska äga rätt att förvärva högst 300.000 Optioner per person, i poster om 

minst 100 st optioner; och 

(c) varje övrig nyckelperson i KappAhl-koncernen som rapporterar till 

ledningsgruppen (grupp 3) ska äga rätt att förvärva högst 150.000 Optioner per 

person, i poster om minst 100 st optioner. 

Nämnda medarbetare i grupp 1 till 3 kallas här gemensamt ”Nyckelpersoner”. Grupp 

1 består av en person, grupp 2 av cirka sju personer och grupp 3 av cirka 30 

personer. Enbart anställda i Sverige omfattas av Programmet.  

2.4 Styrelsen i KappAhl äger inte rätt att anmäla sig för tilldelning av Optioner i 

Programmet. 

2.5 Vid överteckning ska i första hand Nyckelpersonerna erhålla tilldelning pro rata i 

förhållande till det antal Optioner som anmälan avser och därefter enligt lottning. 

Styrelsen tilldelar enligt nyss nämnda principer. 

2.6 Syftet med Programmet består i att dels skapa möjligheter för KappAhl-koncernen 

att behålla och rekrytera kompetenta nyckelpersoner, dels genom erbjudande om ett 

långsiktigt ägandeengagemang hos nyckelpersoner, stimulera dessa till ett ökat 

intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet 

med KappAhl-koncernen. 

3. Utspädningseffekt och övrig information 

3.1 Vid full anslutning till erbjudandet respektive full teckning av de enligt ovan 

överlåtna Optionerna kan KappAhls aktiekapital komma att öka med högst 

964.285,71 kronor genom utgivande av högst 6.750.000 aktier, envar med ett 

kvotvärde om 1/7 krona. Detta motsvarar en utspädning med cirka 3 procent av 

aktiekapitalet och röstetalet, vilket dock är beroende av att den av styrelsen beslutade 

nyemissionen godkänns av extra bolagsstämma den 8 november 2011. Om sådan 

emission inte godkänns av extra bolagsstämma den 8 november 2011 ska antalet 

Optioner som högst får utges i Programmet automatiskt reduceras till 2.250.000 samt 

de antal Optioner som respektive kategori får förvärva enligt punkt 2.3 ovan 

reduceras till en tredjedel, dvs. grupp 1, 250.000 st, grupp 2, 100.000 st och grupp 3, 

50.000 st. 

3.2 Härutöver har KappAhl inga ytterligare utestående aktiebaserade 

incitamentsprogram.  

3.3 Verkställande direktören eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre 

justeringar och förtydliganden av emissionsbeslutet (inklusive villkoren) som kan visa 

sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden 

AB. 

3.4 Styrelsen äger rätt att i begränsad omfattning förlänga såväl anmälningstiden och 

teckningstiden om praktiska skäl så kräver för genomförande av Programmet. 
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3.5 Ersättningsutskottet har handlagt frågan om Programmets utformning. Styrelsen har 

behandlat förslag om Programmet under oktober 2011 och inledningen av 

november, och anser att det passar väl med övriga ersättningar i KappAhl-

koncernen. Det bedöms inte uppstå några kostnader för sociala avgifter i samband 

med Programmet.  

3.6 Emissionen omfattas av bestämmelserna i aktiebolagslagen 16 kap. Giltigt beslut 

fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl 

de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. 

Mölndal i november 2011 

KappAhl AB (publ) 

Styrelsen 

 


