Styrelsens förslag att emittera teckningsoptioner
__________________________________________________________________________
Under förutsättning av sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och nedsättning av
aktiekapitalet föreslår styrelsen följande:
1. Stämman fattar beslut om emission av högst 520 843 teckningsoptioner serie 2017/2018.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i CybAero. Vid fullt utnyttjande
innebär detta en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 2 083 372 kr.
2. Teckningspriset ska motsvara 125% av det lägst av (i) volymvägda slutkursen för
handelsdagen direkt förekommande datumet av underskrift av Letter of Intent med Bracknor
(0,6439 kr, efter sammanläggning 6,439 kr); och (ii) volymvägda slutkursen för handelsdagen
direkt föregående begäran om emitteringen av konvertibellån, dock ej under kvotvärdet.
3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och
med dagen för Bolagsverkets registrering av emissionen och sextio (60) månader därefter.
4. Övriga villkor för teckningsoptionerna följer av Bilaga 1.
5. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga rätt att
tecknas av Bracknor. Överteckning kan inte ske.
6. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast en vecka efter
emissionsbeslutet.
7. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag.
8. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra delägarskap för
strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning.
9. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den avstämningsdag
som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos
Bolagsverket och hos Euroclear.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Linköping i juli 2017
Styrelsen

