Styrelsens i Azelio AB (publ) förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner av serie F
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 400 000
teckningsoptioner av serie F, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande
med högst 200 000 kronor (motsvarande 400 000 nya aktier). Antalet teckningsoptioner är
baserat på antalet aktier i bolaget efter att beslut avseende sammanläggning av bolagets
aktier, har registrerats hos Bolagsverket. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma de två nytillkomna
ledningsgruppsmedlemmarna med högst 200 000 teckningsoptioner vardera.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse
mellan aktieägarna.

2.

För varje teckningsoption ska erläggas 1,57 kronor. Grunden för teckningskursen är
teckningsoptionens marknadsvärde, som har beräknats enligt Black & Scholesformeln.

3.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för
emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom
fyra veckor efter teckning.

4.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

5.

Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1.

6.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan mot ett vederlag om 40
kronor per aktie ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid
Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den dag som infaller fyra år efter
dagen för emissionsbeslutets registrering vid Bolagsverket.

7.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning
verkställts.

8.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i
beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Den teckningsberättigade kommer, för att beviljas tilldelning, behöva ingå ett avtal med
Azelio AB (publ) (”Azelio”) innehållande villkor om att teckningsoptionerna kan utnyttjas
först efter två år samt återköpsrätt för Azelio för det fall att anställningen upphör eller
optionsinnehavaren önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man.
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