Bilaga 1A
Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2020/2022
Styrelsen i Nowonomics AB (publ), org.nr 556990-1795 (”Bolaget”), föreslår att bolagsstämman den 2
december 2020, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, fattar följande beslut om emission av
teckningsoptioner för nyteckning av aktier i Bolaget enligt nedan angivna villkor.
1. Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska högst emittera 280 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier i
Bolaget.
2. Rätt till teckning
Rätt att teckna nyemitterade teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget, enligt
nedan angiven fördelning.
Tecknare

Antal teckningsoptioner

Teckningslikvid (kr)

Sven Estwall

43.556

21778,00

Sten Andersen

31.111

15555,50

Andreas Bonnier

31.111

15555,50

Pernilla Hurtig

31.111

15555,50

Föreslagen ledamot på stämman

31.111

15555,50

Rutger Selin

49.778

24889,00

Jörgen Utgren

43.556

21778,00

Malin Norman

12.444

6222,00

6.222

3111,00

280.000

140.000

Johanna Lillsunde
Totalt
3. Överteckning
Överteckning kan ej ske.
4. Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska emitteras till kursen 0,5 kronor per teckningsoption vilket motsvarar
teckningsoptionernas marknadsvärde vilken beräknats med hjälp av Black–Scholes modell.
5. Tid för teckning och betalning av teckningsoptioner
Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den dag som
infaller två (2) veckor från dagen för emissionsbeslutet.
Betalning för tecknade teckningsoptioner ska ske inom femton (15) dagar från teckning av
teckningsoptionerna.
6. Teckningsoptionsbevis
Bolaget ska utfärda teckningsoptionsbevis ställda till innehavaren, envar representerade en (1)
teckningsoption eller multiplar därav.

7. Teckningsoptionerna
a) För varje teckningsoption äger innehavaren rätten att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
Teckning av aktier får ske från och med 16 december 2022 fram till och med 16 januari
2023.
b) Teckningskursen ska uppgå till ett belopp om 17,67 kronor per aktie.
c) Aktie som utgivits vid utnyttjande av teckningsoption ska ge en rätt till vinstutdelning från
och med den dag aktierna blivit införda i Bolagets aktiebok.

d) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner
serie 2020/2022 avseende nyteckning av aktier i Nowonomics AB (publ)”.
Teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning kan
komma att omräknas i enlighet med de fullständiga villkoren.

8. Ökning av aktiekapitalet
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer
Bolagets aktiekapital att ökas med högst 48 384 kronor.
9. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare förstärka vissa
styrelseledamöters och ledande befattningshavares intresse och incitament för Bolagets
verksamhet och resultatutveckling. Styrelsen i Bolaget anser det därför vara till fördel för såväl
Bolaget som aktieägarna att emittera teckningsoptioner till parterna angivna ovan.
10. Bemyndigande för styrelsen
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets
registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen bemyndigas även att
förlänga teckningstiden och betalningstiden.
11. Övrigt
Handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer hållas tillgängliga på
Bolagets kontor, Nowonomics AB (publ), Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm senast två veckor
före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm, 20201026
Nowonomics AB (publ).
Styrelsen

