
    
 

FÖRSLAG 
 

till beslut om emission av teckningsoptioner i  
CasinoWilds Holding AB (publ), org. nr. 559078-0531 ("Bolaget") 

 
(Punkt 16 på dagordningen) 

 
Bakgrund och motiv 
 
Styrelsen anser det vara i Bolagets och aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i koncernen görs 
delaktiga i Bolagets värdeutveckling för att främja Bolagets långsiktiga intressen och har därvid tagit 
initiativ till ett incitamentsprogram vilket är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.  
 
Förslaget avser beslut om emission av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. 
 
A. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 
 

1. Emissionen omfattar högst 280 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av 
en (1) aktie i Bolaget. 
 

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast 
tillkomma verkställande direktör Thorstein Boserup samt övriga nyckelpersoner i ledningen. 
 

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den [2 juli 2018]. 
Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. 
 

4. För varje teckningsoption ska deltagarna erlägga ett vederlag motsvarande 0,03 SEK som 
beräknats enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. 
 

5. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med 42 
000 SEK. 
 

6. Teckningskursen för aktie som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 5,40 SEK. 
 

7. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 
juli 2019 till och med den 31 juli 2019. 
 

8. Aktie som tillkommit genom teckning med utnyttjande av teckningsoption berättigar till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter att de nya 
aktierna har registrerats i Bolagets av Euroclear Sweden AB förda aktiebok. 
 

9. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A. 
 

10. Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig 
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och/eller Euroclear 
Sweden AB. 
 

11. Vid fullt utnyttjande kommer de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna att 
medföra en utspädning av antal aktier och röster om ca 5 procent, beräknat som antal aktier 
som högst kan komma att utges dividerat med totala antalet aktier därefter, varvid antagits 
fullt utnyttjande av övriga utestående teckningsoptioner. 
 



12. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges nedan. Deltagarna 
delas in i följande 2 kategorier: 

 
 Beskrivning Max per person Högst för gruppen 
Kategori 1 Thostein Boserup 168 000 168 000 

 
Kategori 2 Övriga i förwtagsledningen 112 000 112 000 

 
B. Majoritetskrav 
 
Giltigt beslut förutsätter att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl 
på stämman angivna röster som företrädda aktier. 
 
 

Stockholm i juni 2018 
CasinoWilds Holding AB (publ)  

Styrelsen 

 


