
Bilaga A

Emission av teckningsoptioner
_________________________________________________________________________________

För att säkerställa att Nobia AB kan fullgöra åtaganden enligt personaloptionsprogrammet 

föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission av högst 1 800 000

teckningsoptioner i Nobia AB samt godkänner förfogande över och överlåtelse av 

teckningsoptioner på följande villkor.

1. Rätt till teckning

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall endast helägda dotterbolag till Nobia AB 

äga rätt att teckna teckningsoptioner för att förfoga över dem enligt p. 8 nedan.

2. Överteckning

Överteckning kan ej ske.

3. Teckning 

Teckning av teckningsoptionerna skall ske på teckningslista senast den 15 april 2011.

4. Vederlag

Teckningsoptionerna skall ges ut utan vederlag.

5. Teckningsoptionerna

(a) Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Nobia AB under tiden 

från och med den 1 juni 2011 till och med den 31 december 2015, där inte annat 

framgår av de i punkten c) nedan nämnda villkoren. Teckningsoptionerna skall dock 

kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, 

likvidation m.m.

(b) Teckningskursen för aktie som kan nytecknas med stöd av teckningsoption skall uppgå 

till ett belopp motsvarande 110 procent av Nobiaaktiens volymviktade genomsnittliga 

betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 29 april 2011

till och med den 6 maj 2011. Den sålunda framräknade teckningskursen, vilken ej får 

vara lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde, skall avrundas till närmast helt tiotal ören 

varvid fem öre skall avrundas nedåt.

(c) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga B. Teckningskursen 

liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till förvärv av skall omräknas 

vid nyemission, fondemission och liknande händelser i enlighet med villkoren i 

bilaga B.

6. Ökning av aktiekapitalet

Aktiekapitalökningen skall högst uppgå till 599 990,604823 kronor, med förbehåll för den 

höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
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7. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt m.m.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra åtaganden som följer av 

bolagets personaloptionsprogram. Dotterbolag skall efter teckning av teckningsoptionerna 

förfoga över dem i enlighet med vad som anges i p. 8 nedan.

8. Förfogande över teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att dotterbolaget förfogar över och utan vederlag 

överlåter teckningsoptioner för att infria de åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet 

enligt ovan. 

9. Makulering av emitterade teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att teckningsoptioner som emitteras, och som 

styrelsen inte anser nödvändiga för att infria de åtaganden som följer av 

personaloptionsprogrammet enligt ovan, skall kunna makuleras efter beslut av styrelsen.

10. Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att göra 

sådana smärre ändringar av emissionsbeslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband 

med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

________________________

Styrelsen i februari 2011


