Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
Aktieägaren Mikael Hult föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner med följande
villkor:
1. Årsstämman fattar beslut om emission av högst en miljon (1 000 000) teckningsoptioner serie
2016/2018 (incitamentsprogram). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i CybAero.
Vid fullt utnyttjande innebär detta en ökning av Bolagets aktiekapital med högst en och en halv miljon
(1 500 000) kronor.
2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till 140 procent av den underliggande aktiens
noterade volymvägda genomsnittskurs hos Nasdaq OMX First North under perioden från och med 1
april till och med 10 maj 2016, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.
3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 15 december 2018 till
och med 15 januari 2019.
4. Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna av serie 2016/2018 följer av
Bilaga 1.
5. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga rätt att tecknas av
CybAero Värdepapper AB, ett av CybAero helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”).
6. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget. Avsikten är att Dotterbolaget därefter,
vid ett eller flera tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till personer av stort värde för Bolagets
framtida utveckling (”Deltagarna”) som en del av ett av Bolaget upprättat incitamentsprogram.
Incitamentsprogrammet omfattar styrelse, ledning, nyckelpersoner och övriga anställda.
7. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom incitamentsprogrammet öka
Deltagarnas ansvar och delaktighet i Bolagets utveckling samt motivera till fortsatt anställning och/eller
engagemang i Bolaget. Genom incitamentsprogrammet ökas också Bolagets möjligheter att lyckas med
rekryteringar av personal till nyckelbefattningar i Bolaget.
8. Deltagarna delas in i kategorier, där
a.
b.
c.
d.

Kategori 1 utgörs av styrelse;
Kategori 2 utgörs av ledning;
Kategori 3 utgörs av nyckelpersoner;
Kategori 4 utgörs av övriga anställda.

Deltagare ska äga rätt att förvärva teckningsoptioner enligt följande:
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a.
b.
c.
d.

Kategori 1 äger rätt att förvärva vardera 30 000 till 150 000 teckningsoptioner;
Kategori 2 äger rätt att förvärva vardera 20 000 till 50 000 teckningsoptioner;
Kategori 3 äger rätt att förvärva vardera 12 000 till 15 000 teckningsoptioner;
Kategori 4 äger rätt att förvärva vardera 5 000 till 10 000 teckningsoptioner.

Tilldelning utöver detta får ej ske.
9. För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till Deltagarna ska dessa betala en premie,
motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde enligt en oberoende värdering med tillämpning av
Black & Scholes-formeln.
10. Årsstämman godkänner överlåtelsen av teckningsoptionerna av serie 2016/2018 till Deltagarna.

11. 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.
12. Vid dagen för kallelse till årsstämman finns 31 994 819 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 3,0 procent.
13. 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.
Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om det bifalls av aktieägare motsvarande minst nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsstämman upplyses om att incitamentsprogrammet inte beräknas medföra några kostnader av betydelse
för Bolaget.

Linköping i maj 2016

Styrelsen
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