Styrelsens i Cherry AB (publ) fullständiga förslag till beslut om godkännande av
riktad emission av teckningsoptioner i dotterbolaget Roundtable Holding
Limited
__________________________________________________________________________________
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner den riktade emissionen av teckningsoptioner i
Roundtable Holding Limited, som går under det nyligen startade affärsområdet XCaliber (”XCaliber”)
samt beslutar att bemyndiga var och en av styrelseledamöterna och Bolagets VD rätten att rösta för
Cherrys aktieägare på XCalibers bolagsstämma för att XCaliber ska emittera högst 2 300
teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 2 300 aktier av serie B i XCaliber enligt följande
villkor.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska såvitt möjligt tillkomma anställda i XCaliber som föranmält
intresse i enlighet med de principer som anges nedan. Teckning av teckningsoptionerna ska ske under
perioden 1 juni 2017 till 15 juni 2017 och emitteras vederlagsfritt.
Erbjudandet riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom XCaliber enligt följande
kategorier:
Kategori

Max antal optioner/person

antal till kategorin

A (max 5 personer)

300

1 500

B (max 2 personer)

200

400

C (max 4 personer)

100

400

Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna ska differentierats med hänvisning till ställning,
ansvar och arbetsprestation i XCaliber.
Det uppdras åt styrelsen i XCaliber att besluta om tilldelning inom angivna riktlinjer.
Erbjudande om teckning av teckningsoptioner förutsätter att inga rättsliga eller skattemässiga hinder
föreligger samt att styrelsen i XCaliber bedömer att sådant erbjudande kan ske med rimliga
administrativa och/eller ekonomiska resurser.
Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden från och med den 16 juni 2020 till och med
den 30 juni 2020 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i XCaliber, till en
teckningskurs om 46 Euro.
Rätt att utnyttja teckningsoptioner kräver i särskilda fall att deltagaren ingår ett hembudsavtal med
Bolaget förutsatt att det inte medför negativa skattekonsekvenser.
Vid full teckning och fullt utnyttjande av föreslagna teckningsoptioner kan XCalibers aktiekapital
komma att öka med 230 Euro genom utgivande av högst 2 300 aktier, var och en med ett kvotvärde
om 0,10 Euro, dock med förbehåll för den förändring som kan föranledas av omräkning enligt
teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner, splitt m.m.
Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 2,3 procent av det totala antalet aktier i XCaliber.
Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier som högst kan emitteras dividerat med totala
antalet aktier i XCaliber efter sådan emission.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medarbetare ska kunna ta del av och verka
för en positiv värdeutveckling av bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet
omfattar, samt att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal.
Bolagets ägarandel uppgick per den 31 mars 2017 till 100 procent, vilket tillsammans med ovanstående
program samt styrelsens förslag enligt punkt 22 kan innebära att Cherrys ägarandel kan komma spädas
ut och därmed att minska till cirka 88,7 procent.
För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Styrelsen i april 2017

