Bilaga 4 / Appendix 4

Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner
Proposal to resolve on a long-term incentive program in the form of warrants
_________________________________________________________________________
Huvudägaren i bolaget föreslår att årsstämman beslutar om riktad emission av högst 60 000
teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till den nya
styrelseledamoten i Azelio. Incitamentsprogrammet föreslås endast omfatta den nya
styrelseledamoten.
The Principal Shareholder of the company proposes that the annual general meeting
resolves to issue not more than 60,000 warrants within the scope of a long-term incentive
program to the new board member in Azelio. The incentive program is proposed to only be
directed to the new board member.
Incitamentsprogrammet innebär att deltagaren, under förutsättning att avtal om förköp med
bolaget ingåtts, erbjuds att teckna teckningsoptioner till ett pris om 0,49 kronor per
teckningsoption. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde, som
har beräknats enligt Black & Scholes-formeln.
The incentive program entails that the participant, conditional upon that a pre-emption
agreement with the company has been entered into, is offered to subscribe for warrants at a
price of SEK 0.49 per warrant. The basis for the subscription price is the market value of
the warrant, which has been calculated according to the Black & Scholes valuation
formulae.
Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet.
Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor efter teckning.
Subscription of the warrants shall be made within four weeks from the date of the resolution
to issue warrants. Payment for the subscribed warrants shall be made within four weeks of
subscription.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
The board of directors is entitled to extend the subscription period and time of payment.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie i Azelio till en teckningskurs
om 40 kronor. Aktiekapitalet kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna öka med högst
30 000,10 kronor.
Each warrant entitles the holder to subscribe for one new ordinary share in Azelio for an
exercise price of SEK 40. The share capital may, if the warrants are completely exercised,
increase by not more than SEK 30,000.10.
Teckning av aktie kan ske under två perioder, dels under två veckor från dagen för
offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2022 och dels under
två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31
september 2022. Teckning får emellertid inte ske senare än 30 november 2022.
Subscription of shares can be done during two periods, both during two weeks from the day
of publication of the interim report for the period 1 January – 31 March 2022 as well as
during two weeks from the day of publication of the interim report for the period

1 January – 31 September 2022. However, subscription may not take place later than on
30 November 2022.
För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls
tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan.
The complete terms and conditions for the warrants have been resolved by the board of
directors and are available to the shareholders in accordance with the below.
I samband med tilldelningen av teckningsoptioner till deltagaren i programmet har bolaget,
med vissa undantag, förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens
uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna
före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.
The company has, in connection with the allocation of the warrants to the participant in the
program, and with certain exceptions, reserved a pre-emption right regarding the warrants
if the participant’s employment or engagement within the group ceases or if the participant
wishes to transfer its warrants prior to the exercise period.
Vidare kommer bolaget, för att uppmuntra deltagande i incitamentsprogrammet, att göra en
engångsutbetalning till deltagaren i samband med teckning av teckningsoptionerna, vilken
efter skatt motsvarar deltagarens fulla kostnad för att teckna teckningsoptionerna.
Furthermore, in order to encourage participation in the incentive program, the company
will make a one-time bonus payment to the participant in connection with subscription of
the warrants, which after tax corresponds to the participant's full cost for subscribing for
the warrants.
Påverkan på viktiga nyckeltal och utspädning / Effect on important key ratios and
dilution
Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid utställandet av optionerna då nuvärdet
av teckningsoptionens lösenpris överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för emission.
The company’s profits per share is not affected by the warrant issue since the current value
of exercise price is greater than the current market value of the company’s share at the time
of the issue.
Baserat på antalet aktier i Azelio per dagen för kallelsen till årsstämman kan maximal
utspädning till följd av teckningsoptionsprogrammet uppgå till omkring 0,1 procent.
Based on the number of shares in Azelio as of the date of the notice to the annual general
meeting, the dilution effect of the warrant program will not exceed approximately 0.1
percent.
Kostnader / Costs
Den totala kostnaden för incitamentsprogrammet beräknas inte överstiga 200 000 kronor
under programmets löptid.
The total cost for the incentive program is estimated not to exceed SEK 200,000 during the
term of the program.
Syftet med incitamentsprogrammet / The rationale for the incentive program
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att behålla en kompetent styrelse i
bolaget genom att erbjuda styrelseledamoten ett långsiktigt ägandeengagemang i bolaget och

därigenom möjlighet att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier
samt att öka styrelseledamotens känsla av samhörighet med bolaget. Huvudägaren anser att
införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets
aktieägare.
The reason for the deviation from the shareholders preferential rights is to retain a
competent board of directors in the company by offering the board member a long-term
ownership commitment in the company and thereby the opportunity to participate in and
promote a positive value development of the company's shares and to increase the board
member's sense of association with the company. The Principal Shareholder considers that
the implementation of the incentive program as described above is in the favour of the group
and the shareholders in the company.
Beredning av förslaget / Preparation of the proposal
Incitamentsprogrammet har utarbetats av Huvudägaren i samråd med externa rådgivare.
The incentive program has been prepared by the Principal Shareholder together with
advisors.
Övriga villkor / Other conditions
Bolagsstämmans beslut ska vara villkorat av att stämman beslutar att välja in den nya
styrelseledamoten enligt förslaget i punkt 12 på dagordningen.
The resolution of the annual general meeting shall be conditional upon the meeting resolving
to elect the new board member in accordance with the proposal in item 12 on the agenda.
Vidare föreslås att den verkställande direktören bemyndigas att vidta de eventuella smärre
justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden
AB.
It is further proposed that the CEO should be authorised to undertake such minor
adjustments in the decision that may be required for the registration with the Companies
Registration Office and Euroclear Sweden AB.
_______________________

