
Fullständiga beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i NC Lahega AB (publ) måndagen den 19 

december 2016 kl. 10.00 på NC Lahega, Makadamgatan 16, i Helsingborg. 

 

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2016/2020 (punkt 6) 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma i NC Lahega AB (publ), org. nr. 556792-0193, (”Bolaget”) beslutar 

om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. 

 

Emission av teckningsoptioner 2016/2020 

Emissionen vilken omfattar högst 2 500 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020, skall ske med avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor: 

 

1. Antal emitterade teckningsoptioner 

Bolaget ska utge högst 2 500 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 2 500 000 nya aktier 

i Bolaget. 

 

2. Teckningsrätt 

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 

anställda i koncernen. Rätt att teckna teckningsoptioner tillfaller även dotterbolaget Lahega Kemi 

Aktiebolag, org.nr. 556067-5505, (”Dotterbolaget”). 

 Verkställande direktör får erbjudas och tilldelas totalt högst 1 100 000 teckningsoptioner. 

 Medlemmar i ledningsgruppen får erbjudas och tilldelas totalt högst 1 200 000 

teckningsoptioner, med tilldelning om högst 300 000 teckningsoptioner per person eller det 

mindre antal som tecknaren väljer att teckna. För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till 

tecknaren, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som var och 

en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 Dotterbolaget får teckna högst 500 000 teckningsoptioner i enlighet med villkoren i punkt 6 

nedan. Utrymme för tilldelning till Dotterbolaget regleras av utnyttjad teckning av verkställande 

direktör och medlemmar i ledningsgruppen. Dotterbolaget tilldelas därav i sista hand. 

 

3. Emissionskurs 

Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för 

teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 19 

december 2016 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av 

den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 6 december 2016 till och med 19 december 

2016, dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till 

närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert. 

 

4. Tid för teckning 

Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 20 december 2016 till och med den 28 

december 2016 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. 

 

5. Tilldelningsbeslut och betalning 

Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den 2 

januari 2017. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 9 januari 

2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.  

 

6. Teckningsoptioner riktade till Dotterbolaget 

Rätt att teckna 500 000 teckningsoptioner tillfaller Dotterbolaget. Teckningsoptionerna skall tecknas 

vederlagsfritt av Dotterbolaget för vederlagsfri vidareöverlåtelse tillbaka till Bolaget. De aktuella 

teckningsoptionerna skall reserveras för framtida tilldelning till nyanställda nyckelpersoner i koncernen 



samt nytillträdda medlemmar i ledningsgruppen efter första tilldelningsomgången, dock senast den 31 

december 2017. Högst 200 000 av de reserverade teckningsoptionerna skall tilldelas enskild tecknare 

eller det mindre antal som tecknaren väljer att teckna. Optionspremien för de aktuella 

teckningsoptionerna skall beräknas med Black & Scholes modellen i samband med tilldelning. 

 

7. Ökning av aktiekapitalet 

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 250 

000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till 

följd av emissioner m.m. 

 

Villkor teckningsoptioner 

1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner 

Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 17 januari 2020 till 

och med den 31 januari 2020, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. 

Teckningsoptionerna skall dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, 

tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m. 

 

2. Utdelning 

Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till utdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid 

Bolagsverket. 

 

3. Omräkningsvillkor m.m. 

Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av Underbilaga 2A.  

 

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat 

för tilldelning till verkställande direktör, medlemmar i ledningsgruppen och framtida rekrytering av 

nyckelpersoner i koncernen varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. 

Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – 

förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. 

 

Utspädningseffekt 

1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 2 500 000 aktier och 

aktiekapitalet öka med 250 000,00 kronor; 

 

2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en 

utspädning för närvarande om högst cirka 4,67 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för 

sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för 

teckningsoptionerna. 

 

Övriga utestående teckningsoptioner 

Bolaget har inga utestående teckningsoptioner. 

 

Kostnader 

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader 

inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av optionsprogrammet. 

 

Särskilt bemyndigande 



Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som 

kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell 

Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna. 

 

Majoritetskrav 

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar 

såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

 

_____________________________ 

 

Helsingborg i november 2016 

NC Lahega AB (publ) 

STYRELSEN 

 


