
 

Jon Eikens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter i AroCell AB (publ), 
556596-6107, (”Bolaget”) 

 
Jon Eiken, aktieägare i Arocell AB (publ) representerande 3,3% av det totala antalet aktier och röster per dagen 
för detta beslutsförslag, föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 500.000 teckningsoptioner 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på de villkor som anges nedan. 

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
de styrelseledamöter i Bolaget som förtecknats i Bilaga 1. 

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget bedömer det vara till fördel för 
Bolaget och dess aktieägare att Bolagets styrelse görs delaktiga i bolagets utveckling genom att 
erbjudas förvärva teckningsoptioner. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas 
stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. 

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 24 maj 2019. 
Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 

4. För varje teckningsoption som tecknas ska den teckningsberättigade betala ett pris som fastställs av 
Bolaget, eller ett av Bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, när 
genomsnittskursen enligt punkt 6 nedan fastställts, och som motsvarar teckningsoptionens 
marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Betalning för tecknade 
teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast den 31 maj 2019. Styrelsen ska äga rätt att 
förlänga betalningstiden. 

5. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade 
aktiekapital att öka med 50.000 kronor. 

6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs 
motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den 
närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före bolagsstämmans beslut om emission av 
teckningsoptionerna, dock som lägst aktiens kvotvärde. Den sålunda framräknade teckningskursen ska 
avrundas till närmaste tiondels öre varvid 0,05 öre ska avrundas nedåt. 

7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för 
teckningsoptionerna från och med den 16 maj 2020 till och med den 16 maj 2021. 

8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos 
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av dokumentet ”Villkor för 
teckningsoptioner 2019/2021 nr 2”, Bilaga 2. 

10. Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan 
bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  

  
En förutsättning för att deltagarna skall erbjudas att teckna teckningsoptioner är att dessa personer dessförinnan 
ingått ett s.k. hembudsavtal enligt vilket deltagarna ska vara förpliktade att erbjuda Bolaget att förvärva 
teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man. 
 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 50.000 kronor. Det innebär att 
vid fullt utnyttjande av föreslagna teckningsoptioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara 
cirka 1,3 procent av såväl aktierna som röstetalet i bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna 
i bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala 
antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier 
efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier. 
 
Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna 
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 
Stockholm i april 2019 

Jon Eiken 


