
 

Punkt 18 Ändring av villkor för personaloptionsprogram och därmed sammanhängande 

teckningsoptioner beslutade vid extra bolagsstämma den 17 november 2015. 

 

Styrelsen föreslår följande tillägg: 

 

Varje personaloptionsinnehavare ska i samband med att denne erhåller personaloptioner enligt detta 

personaloptionsprogram ingå ett särskilt personaloptionsavtal med Axactor AB (publ) (”Bolaget”) som, utöver att 

innehålla bestämmelser som återspeglar personaloptionsprogramet, innehåller regleringar bl.a. avseende 

sekretess- och tvistelösning. 

 

Styrelsen har vidare rätt att justera villkoren i optionsprogrammet förutsatt att villkorsjusteringen inte kommer i 

konflikt med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen föreslår följande justeringar: 

 

Under rubriken ”Villkor för personaloptionerna” 

 

Tidigare lydelse: 

 

27 % av optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier efter 12 månader från utställandet till en teckningskurs om 

1 NOK. 

27 % av optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier efter 24 månader från utställandet till en teckningskurs om 

1,15 NOK. 

27 % av optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier efter 36 månader från utställandet och till teckningskurs 

om 1,25 NOK. 

19 % av optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier efter 48 månader från utställandet och till teckningskurs 

om 1,3 i NOK. 

 

För samtliga optioner gäller att teckning kan ske under 45 dagar från första dag för teckning enligt ovan. Om 

teckning ej sker under denna teckningsperiod kan teckning ske under senare teckningsperioder samt de sista 45 

dagarna av optionernas löptid. 

 

Ny lydelse: 

 

27 % av optionerna kan utnyttjas för att förvärva aktier i Bolaget från och med den 16 februari 2018 till och med 1 

april 2018 till ett pris om 1,00 NOK/aktie. 

27 % av optionerna kan utnyttjas för att förvärva aktier i Bolaget från och med den 16 februari 2018 till och med 1 

april 2018 till ett pris om 1,15 NOK/aktie. 

27 % av optionerna kan utnyttjas för att förvärva aktier i Bolaget från och med den 16 februari 2019 till och med 1 

april 2019 till ett pris om 1,25 NOK/aktie. 

19 % av optionerna kan utnyttjas för att förvärva aktier i Bolaget från och med den 16 februari 2020 till och med 1 

april 2020 till ett pris om 1,30 i NOK/aktie. 

 

Personaloptionsinnehavare har också rätt att vid en ”ägarförändring” i Bolaget, varmed avses att (i) en aktieägare 

ensam, eller (ii) aktieägare genom avtal med en eller flera andra aktieägare, kontrollerar mer än 50 procent av 

aktierna i Bolaget, påkalla samtliga utestående personaloptioner för att förvärva aktier i Bolaget. Tiden för att 

utnyttja utestående personaloptioner är 45 dagar räknat från och med den dag då Bolaget lämnat meddelande 

om ägarförändringen. 



 

 

Pris jämte det antal aktier varje personaloption berättigar till förvärv av kan bli föremål för omräkning enligt 

villkoren för till detta personaloptionsprogram hörande teckningsoptioner till följd av fondemission, split, 

företrädesemission och liknande åtgärder. 

 

Övriga villkor för personaloptionsinnehavares rätt att förvärva aktier i Bolaget enligt detta personaloptionsprogram 

(betalningstidpunkter etc.) regleras i personaloptionsavtalet. 

 

Under rubriken ”Leverans av aktier vid påkallande av teckning av optioner” 

 

Tidigare lydelse: 

 

För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavaren av personaloption 

påkallar utnyttjande, föreslår styrelsen att bolagsstämman även skall utge teckningsoptioner. Leverans av aktier 

avses ske genom överlåtelse av teckningsoptioner från ett helägt dotterbolag, vilka därefter kan utnyttjas för att 

teckna aktier i Bolaget. 

 

Ny lydelse: 

 

För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då personaloptionsinnehavarna 

påkallar utnyttjande av personaloptionerna, föreslår styrelsen att bolagsstämman även skall ge ut 

teckningsoptioner samt bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier. Leverans av aktier avses ske genom 

överlåtelse av teckningsoptioner från ett helägt dotterbolag, vilka därefter kan utnyttjas för att teckna aktier i 

Bolaget, alternativt genom överlåtelse av återköpta egna aktier. 

 

Styrelsen ska också äga rätt att helt eller delvis reglera Bolagets åtagande till personaloptionsinnehavare enligt 

personaloptionsprogramet genom kontantbetalning, vilken ska uppgå till skillnaden mellan priset per aktie enligt 

respektive teckningsoption och den genomsnittliga volymviktade aktiekursen per dagen för den aktuella 

personaloptionens påkallande. 

 

Ändring i punkten 7.17 i villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Axactor AB (publ) 

(tidigare Nickel Mountain Group AB (publ)), org.nr 556227-8043, serie 2015:1, 2015:2, 2015:3 samt 2015:4  

 

Tidigare lydelse: 

 

Om Bolagets ägarförhållanden skulle förändras på ett sådant sätt att budplikt enligt lagen (2006:451) om 

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden skulle uppkomma, skall Bolaget omedelbart meddela 

Optionsinnehavaren detta enligt avsnitt 8 nedan. Optionsinnehavaren skall ha rätt till Teckning från och med den 

dag som infaller fem (5) vardagar från dagen för Bolagets avsändande av meddelandet. Optionsinnehavarens rätt 

till Teckning upphör nittio (90) dagar efter dagen för avsändandet. Därefter får Teckning inte ske. Det som anges 

ovan i detta stycke gäller utan hinder av att lagen om offentliga uppköpserbjudanden inte är tillämplig, exempelvis 

på grund av att den marknad eller handelsplattform där Bolagets aktier är föremål för handel inte utgör en 

reglerad marknad i den mening som avses i den lagen. 

 

Ny lydelse: 

 

Om Bolagets ägarförhållanden skulle förändras på ett sådant sätt att (i) en aktieägare ensam, eller (ii) en 

aktieägare som genom avtal med en eller flera andra aktieägare, kontrollerar mer än 50 % av Bolagets 



 

utestående aktier, skall Optionsinnehavaren ha rätt till Teckning under en period om fyrtiofem (45) dagar från och 

med den dag Bolaget lämnat meddelande om sådan ägarförändring (flaggningsmeddelande). Därefter får 

Teckning inte ske. 

    

Förslagen enligt ovan förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de 

avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

 


