Punkt 14 – Beslut om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för ett
incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner
samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare,
anställda och extra nyckelpersoner
Större aktieägare i JonDeTech Sensors AB (publ), org nr 556951-8532 ("Bolaget"), föreslår att
årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett nytt incitamentsprogram
enligt följande.
Teckningsoptionsprogram 2022:A
Bakgrund och motiv
Större aktieägare i Bolaget anser att det är betydelsefullt att befintliga och nytillkommande anställda
och externa nyckelpersoner görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds
teckningsoptioner i ett nytt optionsprogram. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att
behålla och rekrytera kompetent personal samt extern nyckelkompetens till Bolaget, samt att öka
motivationen hos dessa personer genom att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av
Bolagets aktie under den period som det föreslagna optionsprogrammet omfattar.
Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det
föreslagna teckningsoptionsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för
Bolaget och dess aktieägare.
Tilldelning och villkor for teckningsoptionerna
Större aktieägare i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av 2 000 000
teckningsoptioner till följd av ett incitamentsprogram varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka
med högst ca 76 435,0681 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föranledas av att omräkning
kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna till följd av emissioner m.m.
Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Följande huvudsakliga villkor
ska gälla.
1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
dotterbolaget JonDeTech Licensing AB ("Licensing"). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt
till Licensing.
2. Rätt att förvärva teckningsoptioner av Licensing ska tillkomma (i) verkställande direktör (ii)
Bolagets ledande befattningshavare (utom verkställande direktör) och övriga anställda, samt (iii)
externa nyckelpersoner (såsom externa konsulter, ledande befattningshavare vilka är anställda på
konsultbasis eller personer som Bolaget har strategiska samarbeten med).
Kategori
Ledande befattningshavare
Övriga anställda / externa
nyckelpersoner

Högst antal teckningsoptioner per kategori
500 000
1 500 000

3. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2022
till 28 juni 2025.
4. Det föreslås vidare att årsstämman beslutar att godkänna att Licensing till marknadsvärde får
överlåta teckningsoptionerna till verkställande direktör, Bolagets ledande befattningshavare (utom
verkställande direktör), övriga anställda samt externa nyckelpersoner eller på annat sätt förfoga över
teckningsoptionerna för att säkerställa åtaganden i anledning av incitamentsprogrammet. Likt
motsvarande incitamentsprogram från föregående år, innefattar programmet ingen intjäningsperiod.
Vid överlåtelse av teckningsoptioner till målgruppen skall en marknadsvärdering av
teckningsoptionerna ombesörjas och utgöra grund för överlåtelsen.
5. Teckningskursen för nya aktier med stöd av teckningsoptioner ska uppgå till 200 procent av den
genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 juni

2022 till och med den 30 juni 2022. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.
För det fall att teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska den del av teckningskursen som
överstiger aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden. Verkställande direktören, eller den
styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa
sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
6. För teckningsoptionerna ska bifogade villkor gälla, Bilaga A.
7. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket
eller på grund av andra formella krav.
Befintliga incitamentsprogram
Vid tidpunkten för detta förslag finns 9 050 000 utgivna teckningsoptioner i Bolaget, varav 2 000
000 teckningsoptioner är hänförliga till beslutade incitament under åren 2019 – 2021 medan 7 050
000 teckningsoptioner är hänförliga till samarbetsavtalet med Hong Kongbaserade Novel Unicorn.
Fördelning av optioner hänförliga till beslutade incitament följer nedan:
Teckningsoption

Antal
teckningsoptioner

2019/2022
2020/2023
2020/2023
2021/2024
2021/2024

500
500
100
700
200

000
000
000
000
000

En teckningsoption berättigar
till teckning av en ny aktie
mot
betalning
av
teckningskurs enligt nedan
SEK 24
SEK 27
SEK 27
SEK 24
SEK 24

Teckningsperiod
löper ut
30
30
30
28
28

juni
juni
juni
juni
juni

2022
2023
2023
2024
2024

Utspädningseffekter och kostnader etc.
För det fall samtliga teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogrammet tecknas och nyttjas
för nyteckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 2 000 000 aktier, vilket motsvarar en
utspädning om högst 6,21 procent i förhållande till antalet utestående aktier i Bolaget. Det föreslagna
programmet förväntas ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal. Då teckningsoptionerna avses
överlåtas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att
uppstå för Bolaget till följd av emissionen eller senare överlåtelser. Kostnaderna kommer därför
endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av
incitamentsprogrammet.
Beredning av förslaget
Förslaget har beretts av större aktieägare i Bolaget tillsammans med externa rådgivare.
För giltigt beslut krävs att förslaget har biträtts av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna
som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
________________
Stockholm i april 2022

