
PUNKT 11 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV 

INCITAMENTSPROGRAM 2020 OCH ÖVERLÅTELSE AV EMITTERADE 

TECKNINGSOPTIONER 

Årsstämman 2019 i Quickbit eu AB (publ) (”Bolaget”) beslutade att införa ett 

incitamentsprogram för anställda inom Quickbit-koncernen (”Incitamentsprogram 2020”) 

genom en riktad nyemission av högst 1 700 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av 

aktierna i Bolaget. Det beslutades att rätten att teckna teckningsoptionerna skulle tillfalla 

dotterbolaget Quickbit Option AB (”Dotterbolaget”) som även gavs rätten att överlåta 

teckningsoptionerna till koncernens anställda, med undantag för ledande befattningshavare. 

Teckningsoptioner emitterades i enlighet med förslaget och tecknades av Dotterbolaget.  

Styrelsen föreslår att årsstämman den 30 november 2020 beslutar, med ändring av föregående 

års beslut, att Dotterbolaget ska ha rätt att överlåta högst 190 000 teckningsoptioner, av de 

totalt 1 700 000 teckningsoptioner som emitterats, till ledande befattningshavare, dock inte 

styrelseledamöter eller VD. Villkoren för teckningsoptionerna ska i övrigt kvarstå i sin helhet. 

Motiv för ändring av Incitamentsprogram 2020 

Under tiden sedan Incitamentsprogram 2020 beslutades har Bolagets verksamhet utvecklats 

och nya roller har tillkommit som en följd av den utvecklade verksamheten. Skälen till att 

styrelsen bedömer det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att erbjuda även ledande 

befattningshavare möjlighet att delta i incitamentsprogrammet är att ett personligt, långsiktigt 

ägarengagemang hos personer som deltar aktivt i Bolagets ledning förväntas stimulera till ett 

ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet 

med Bolaget. 

Förslagets beredning 

Förslaget till ändring av Incitamentsprogram 2020 har beretts av styrelsen i samråd med 

externa rådgivare.  

Majoritetskrav 

Styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner omfattas av 

bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag 

biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som 

är företrädda på stämman. 

    

Stockholm i oktober 2020 
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Styrelsen 


	punkt 11 - Styrelsens förslag till beslut om Ändring av Incitamentsprogram 2020 och överlåtelse av emitterade teckningsoptioner

