Punkt 22 - Styrelsens förslag till beslut om utgivande av köpoptioner

Styrelsen för MultiQ International AB (publ), org. nr 556458-6948, föreslår att årsstämman
bolagsstämman beslutar om ett köpoptionsprogram 2020/2023 riktat till MultiQkoncernens verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda att förvärva köpoptioner motsvarande högst 5.550.000 av bolagets egna aktier enligt följande
villkor.
1.

MultiQ-koncernens verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda kan erbjudas att förvärva köpoptioner enligt nedan.

2.

Varje köpoption ger rätt att under tiden 1 januari 2023 -30 juni 2023 förvärva en aktie
i bolaget till ett pris om 1,50 kronor per aktie.

3.

De fullständiga villkoren för köpoptionerna framgår av Villkor för köpoptioner
2020/2023.

4.

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
bolaget bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de anställda i
koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett återkommande incitamentsprogram.

5.

Bolaget ska, mot betalning motsvarande köpoptionernas teoretiska marknadsvärde
vid överlåtelsetillfället (vilket ska beräknas med tillämpning av Black & Scholes
modell), kunna utfärda högst 500.000 köpoptioner till bolagets verkställande direktör och högst 250.000 köpoptioner per person i koncernens ledningsgrupp. Resterande köpoptioner ska erbjudas till övriga anställda i koncernen, varvid enskild anställd kan förvärva högst 50.000 köpoptioner. Köpoptioner som inte förvärvas enligt
ovan ska kunna erbjudas till nyanställda i koncernen, i enlighet med de ovanstående
principerna om utfärdande.

6.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 5.500.000 aktier
till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av
köpoptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning enligt Villkor för köpoptioner
2020/2023).

7.

Utfärdande av köpoptioner ska ej ske till den del som bolaget istället beslutar att
överlåta teckningsoptioner i enlighet med förslaget i punkt 18 på dagordningen för
årsstämman.
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Beslut enligt styrelsens förslag avseende optionsprogrammet ovan är giltigt endast om det
biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.
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