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FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller flera justeringspersoner 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av 

teckningsoptioner 

7. Beslut om ändringar av bolagsordningen 

8. Val av ny styrelseledamot 

BESLUTSFÖRSLAG 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Styrelsen föreslår att advokat Fredrik Lundén från Advokatfirman Cederquist väljs till ordförande vid 

stämman. 

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd 

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som 

upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och 

inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna. 

Punkt 4 – Val av en eller flera justeringspersoner 

Styrelsen föreslår Christoffer Häggblom, Rite Ventures, och Fredrik Ahlin, Mandatum Life, eller, vid 

förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. 

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster 

blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet. 

Punkt 6 – Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av 

teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om inrättande av ett 

teckningsoptionsprogram ("Teckningsoptionsprogrammet") för ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner i Qliro, innefattande beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner. Syftet 

med Teckningsoptionsprogrammet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att 

stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares och nyckelpersoners arbete och skapat 

aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan deltagarna och aktieägare 

i Qliro. 
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1. EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER 

1.1 Qliro ska emittera högst 945 946 teckningsoptioner inom ramen för 

Teckningsoptionsprogrammet. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt, ett helägt dotterbolag till Qliro, QFS Incitament AB, org. nr. 

559232-4452 ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till 

ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Qliro, i enlighet med punkt 2 nedan. 

Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget. 

1.2 Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. 

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 

2. ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER 

2.1 Dotterbolaget ska enligt styrelsens anvisning vidareöverlåta teckningsoptionerna till ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner i Qliro enligt följande fördelning:  

KATEGORI 
GARANTERAT ANTAL 
TECKNINGSOPTIONER 

MAXIMALT ANTAL 
TECKNINGSOPTIONER 

A. Verkställande direktör  

(1 person) 

126 127 
teckningsoptioner  

 

154 154 
teckningsoptioner  

 

B. Ledande befattningshavare 
med strategiansvar 

(högst 4 personer) 

70 070 teckningsoptioner 
per person 

(hela kategori B: 
280 280) 

84 084 teckningsoptioner 
per person 

(hela kategori B: 336 336) 

C. Övriga ledande 
befattningshavare  

(högst 5 personer) 

49 049 teckningsoptioner 
per person 

(hela kategori C: 
245 245) 

70 070 teckningsoptioner 
per person 

(hela kategori C: 350 350) 

D. Andra nyckelpersoner  

(högst 14 personer) 

21 021 teckningsoptioner 
per person 

(hela kategori D: 
294 294) 

35 035 teckningsoptioner 
per person 

(hela kategori D: 490 490) 

Totalt: 24 deltagare  
Totalt: 945 946 
teckningsoptioner 

 

 

2.2 Om teckningsoptioner återstår inom en viss kategori efter att samtliga anmälningar 

tillgodosetts upp till garantinivå enligt tabellen i punkt 2.1, ska återstående teckningsoptioner 

kunna tilldelas till övriga deltagare inom samma kategori. Sådan fördelning får dock som mest 

innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom en viss kategori uppgår 

till det maximala antal som framgår av tabellen i punkt 2.1. Om återstående teckningsoptioner 

inte räcker för att tillgodose samtliga anmälningar inom kategorin, ska teckningsoptionerna 

tilldelas pro rata i förhållande till förvärvat antal teckningsoptioner av respektive deltagare. 

Kvarstår även därefter teckningsoptioner ska återstående teckningsoptioner kunna tilldelas 
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övriga deltagare oavsett kategoritillhörighet enligt samma principer. Bolagets styrelse beslutar 

om tilldelning. 

2.3 Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till deltagarna till ett marknadsmässigt 

pris. Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är 3,4 kronor per teckningsoption, enligt en 

preliminär värdering. Den preliminära värderingen är baserad på ett marknadsvärde på den 

underliggande aktien om 36,5 kronor, vilket motsvarar stängningskursen för Qliros aktie den 

20 oktober 2020, ett antagande om en teckningskurs om 49,3 kronor per aktie och 

värdebegränsningen som anges nedan under punkt 3.1. Black & Scholes värderingsmodell har 

använts för värderingen.  

3. VILLKOR FÖR TECKNING AV AKTIER  

3.1 Varje teckningsoption ska berättiga till förvärv av en (1) aktie i Qliro till en teckningskurs om 

135 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Qliros aktie på 

Nasdaq Stockholm under perioden 16 - 30 november 2020 ("Mätperioden"). Om Qliro har 

insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga Mätperioden. 

Om Qliros genomsnittliga aktiekurs, beräknad på det sätt som anges i de fullständiga villkoren 

för teckningsoptionerna, i samband med nyteckning av aktier med utnyttjande av 

teckningsoptionerna, överstiger 250 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade 

betalkursen för Qliros aktie på Nasdaq Stockholm under Mätperioden, ska tillämpas ett 

omräknat lägre antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.  

3.2 Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Qliro i enlighet med villkoren för 

teckningsoptionerna under följande perioder: 

(i) från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 

1 januari - 30 september 2023 och under en period om två veckor därefter, dock 

tidigast den 16 oktober 2023 och senast den 15 december 2023, och 

(ii) från och med dagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén för perioden 

1 januari - 31 december 2023 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast 

den 15 januari 2024 och senast den 15 februari 2024. 

3.3 Teckning av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Qliro är 

förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 

2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande 

motsvarande lagstiftning. 

3.4 Antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till och teckningskursen kan komma att 

omräknas i händelse av, bland annat, vinstutdelning, företrädesemission, fondemission, 

sammanläggning eller uppdelning av aktier och vissa former av minskning av aktiekapitalet 

eller liknande åtgärder (varvid även värdebegränsningen i punkt 3.1 ovan ska kunna anpassas 

därefter). Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets webbplats 

www.qliro.com. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några 

förbehåll. 
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4. UTSPÄDNING SAMT KOSTNADER  

4.1 Ökningen av Qliros aktiekapital kommer vid full anslutning och fullt utnyttjande av de 

föreslagna teckningsoptionerna att uppgå till 2 648 648,8 kronor. Det maximala antalet 

teckningsoptioner som får förvärvas av deltagarna i Teckningsoptionsprogrammet kan leda till 

att maximalt 945 946 aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5 procent av det 

totala antalet aktier och röster i bolaget efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, 

dock med förbehåll för eventuell omräkning.  

4.2 Qliro har inga andra kostnader för Teckningsoptionsprogrammet än administrativa kostnader 

avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande 

av beslut om emission av teckningsoptionerna. 

5. ÖVERLÅTBARHET 

En förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att deltagaren har ingått ett avtal 

angående återköp m.m. enligt vilket Qliro eller av Qliro anvisad köpare har rätt, men inte 

skyldighet, att återköpa teckningsoptionerna till marknadsvärde om deltagarens anställning i 

Qliro upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man.  

6. FÖRSLAGETS BEREDNING M.M. 

Teckningsoptionsprogrammet har beretts av bolagets styrelse och behandlats vid 

styrelsemöten under hösten 2020. Utöver det föreslagna Teckningsoptionsprogrammet har 

Qliro inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. 

7. SÄRSKILT BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN 

Qliros styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som 

kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden 

AB. 

8. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att extra bolagsstämman 

beslutar om inrättande av Teckningsoptionsprogrammet, innefattande emission och 

överlåtelse av teckningsoptioner. 

9. MAJORITETSKRAV 

Styrelsens förslag till beslut om Teckningsoptionsprogrammet erfordrar att beslutet biträds av 

aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som 

är företrädda vid extra bolagsstämman. 




