
 

STYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV 
TECKNINGSOPTIONER TILL ANSTÄLLDA 

 
 
Styrelsen i AarhusKarlshamn AB (publ) föreslår att årsstämman 2011 beslutar om 
överlåtelse av teckningsoptioner till anställda enligt följande.  
 
Den extra bolagsstämman i AarhusKarlshamn AB den 8 november 2010 fattade beslut 
om att införa ett teckningsoptionsprogram (”Teckningsoptionsprogram 2010/2015”) 
riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen varvid 1 500 000 
teckningsoptioner emitterades till det helägda dotterbolaget AarhusKarlshamn Invest AB 
för vidareöverlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2010/2015 enligt 
bolagsstämmans riktlinjer. 
 
Sedan Teckningsoptionsprogram 2010/2015 infördes har cirka 1 100 000 
teckningsoptioner överlåtits till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i 
koncernen inom ramen för programmet. Även övriga anställda i koncernen (som inte 
omfattades av bolagsstämmans tidigare beslut) har nu visat intresse för att deltaga i 
Teckningsoptionsprogram 2010/2015. Styrelsen ser positivt på det intresse som har 
visats och vill därför kunna erbjuda deltagande i programmet till en vidare krets av 
anställda. Styrelsen anser att deltagande i Teckningsoptionsprogram 2010/2015 kan ge 
de övriga anställda i koncernen en möjlighet att bidra till bolagets värdetillväxt och 
medföra att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – 
förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Bolaget 
bedömer att det finns ett intresse hos övriga anställda i koncernen motsvarande förvärv 
av cirka 100 000 teckningsoptioner. Även efter en överlåtelse av teckningsoptioner till 
övriga anställda bedömer bolaget att det finns tillräckligt många kvarvarande 
teckningsoptioner till förfogande för överlåtelse till framtida ledande befattningshavare 
och nyckelpersoner i koncernen. Mot denna bakgrund föreslår därför styrelsen att 
vidareöverlåtelse av emitterade teckningsoptioner skall få ske från AarhusKarlshamn 
Invest AB till övriga anställda inom koncernen, som inte omfattas av bolagsstämmans 
tidigare beslut, i enlighet med följande riktlinjer. 
 
Överlåtelse till anställda inom AarhusKarlshamnkoncernen skall få ske av maximalt 700 
teckningsoptioner per deltagare och i övrigt i enlighet med de villkor som 
bolagsstämman har beslutat för Teckningsoptionsprogram 2010/2015. Vid överlåtelse 
skall således vederlaget per teckningsoption motsvara teckningsoptionens 
marknadsvärde vid den aktuella överlåtelsetidpunkten såsom fastställs av ett oberoende 
värderingsinstitut med hjälp av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). 
 
Styrelsens förslag förutsätter att bolagsstämmans beslut härom biträds av aktieägare 
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna. 

______________________ 
 

Malmö i april 2011 
Styrelsen 

AARHUSKARLSHAMN AB (publ) 
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