
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Styrelsens för Bambuser AB, org.nr 556731–3126, (”Bolaget”) fullständiga förslag till beslut 
om ändring av villkor för LTI 2022 

 

Årsstämman 2022 beslutade om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 

vissa för medarbetare i Bolaget (”LTI 2022”). Programmet löper över cirka tre år och innebär att 

deltagarna vederlagsfritt tilldelas personaloptioner som ger en rätt att förvärva aktier i Bambuser vid 

programmets slut till en teckningskurs motsvarande 130% av det volymviktade aktiepriset för Bolagets 

aktie tio handelsdagar efter årsstämman 2022. För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt LTI 

2022 beslutade årsstämman om en riktad emission av teckningsoptioner till ett av Bolaget helägt 

dotterbolag (”Dotterbolaget”) samt beslutade om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. 

Beslut om ytterligare tilldelning av personaloptioner 

Genom LTI 2022 kan högst 4 200 000 personaloptioner tilldelas deltagarna.  

Styrelsen föreslår att allokeringsstorleken av personaloptioner till deltagare i LTI 2022 justeras enligt 

nedan med möjlighet till ytterligare tilldelning. Förslaget innebär att LTI 2022 inte längre kan omfatta 

högst 36 anställda i Bolaget, utan istället omfattar cirka 31 anställda i Bolaget. 

i. Kategori 1 (Ledning): ska kunna erbjudas att teckna ytterligare 318 750 personaloptioner per 

person. 

ii. Kategori 2 (Stars): ska kunna erbjudas att teckna ytterligare 143 000 personaloptioner per 

person. 

Personaloptionerna enligt punkt (i)-(ii) ovan kallas härefter ”Ytterligare Personaloptioner”. 

För Ytterligare Personaloptioner under LTI 2022 ska följande villkor gälla: 

1. Högst 1 534 000 Ytterligare Personaloptioner ska kunna tilldelas deltagarna i Kategori 1 

(Ledning) och Kategori 2 (Stars). Se punkt (i)-(ii) ovan.  

2. Styrelsen har beslutat om tilldelning av Ytterligare Personaloptioner. Tilldelningen är villkorad 

av att årsstämman godkänner de av styrelsen föreslagna tilldelningsprinciperna som framgår av 

punkt (i)-(ii) ovan.  

3. Tilldelning av Ytterligare Personaloptioner förutsätter att (i) deltagarens anställning eller 

uppdrag hos Bolaget inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag, samt (ii) att 

deltagaren har ingått separat avtal gällande Ytterligare Personaloptioner med Bolaget. Styrelsen 

ska tillse att avtalen med deltagarna innehåller bestämmelser om att Ytterligare 

Personaloptioner inte kan överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade 

personaloptioner förfaller värdelösa i samband med att deltagarens anställning eller uppdrag 



 

 

 

 

 

 

 
 

hos Bolaget upphör.  

4. Ytterligare Personaloptioner ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.  

5. Förutsatt att Ytterligare Personaloptioner tilldelats och intjänats, berättigar varje Ytterligare 

Personaloption innehavaren att under tiden från och med den 1 juni 2025 till och med den 15 

augusti 2025 enligt Bolagets bestämmande, vederlagsfritt erhålla en (1) teckningsoption som 

berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget till ett pris motsvarande en lösenkurs om 130% 

av det volymviktade aktiepriset för Bolagets aktie tio handelsdagar efter årsstämman 2022.  

Utspädning och kostnader mm. 

För information om utspädning och kostnader hänvisas till styrelsens fullständiga förslag till LTI 2022 

som lades fram på årsstämman 2022.  

Beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare och tredje part 

I enlighet med det beslut som fattades på årsstämman 2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar 

om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i LTI 2022 som tilldelats 

Ytterligare Personaloptioner utan vederlag i samband med att Ytterligare Personaloptioner utnyttjas i 

enlighet med de villkor som i övrigt gäller för LTI 2022 eller på annat sätt förfoga över 

teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av LTI 2022. 

Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än för att 

säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av LTI 2022.  

Särskilda majoritetskrav 

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna 

rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

 

Stockholm i mars 2023 

Bambuser AB  

Styrelsen 

 

 


