
   Bilaga 1  

 

 

 

 

 

Styrelsens för Dedicare AB (publ) förslag till beslut om emission av 

teckningsoptioner  
 

 

Styrelsen för Dedicare AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar 

beslut om emission av teckningsoptioner på nedan angivna villkor.  

 

1. Emissionen ska omfatta högst 81.000 teckningsoptioner.  

 

2. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B. 

 

3. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska - med avvikelse från aktieägarnas före-

trädesrätt - tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget Dedicare Omsorg AB. 

 

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2012. 

 

5. Tecknaren ska inte betala något för tecknade teckningsoptioner. 

 

6. Vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska aktiekapitalet kunna 

ökas med högst 40.500 kronor.  

 

7. Vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska betalas ett belopp 

 motsvarande 115 procent av den genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie 

 under de tio handelsdagar som närmast följer årsstämman 2012. Beräkning ska ske 

 enligt vad som närmare framgår av de särskilda villkoren för teckningsoptionerna, se 

 bilaga 1.1  

 

8. Nyteckning med stöd av teckningsoption ska kunna ske under perioden den 1 januari 

2015 fram till och med den 30 april 2015. 

 

9. De nya aktierna ska berättiga till utdelning enligt vad som framgår av de bilagda 

särskilda villkoren. 

 

10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de härtill bilagda särskilda villkoren.  

 

11. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Dotterbolaget ska teckna 

teckningsoptionerna och därefter avyttra dem inom ramen för Bolagets tecknings-

optionsprogram 2012/2015.  
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12. Grunden för att teckning ska ske utan betalning är att Dotterbolaget är tecknare och att 

teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Bolagets teckningsoptionsprogram.  

 

13. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnar ska ha rätt att 

vidta de smärre förändringar i eller kompletteringar till beslutet ovan som kan komma 

att krävas för registrering hos Bolagsverket. 

 

                                                     Stockholm i mars 2012 

 

                                                               Styrelsen 

 


