
     Bilaga 6 

Styrelsen för Hexatronic Group AB (publ) förslag till beslut om riktad emission av 

teckningsoptioner (”Optionsprogram 2021”) 

_____________________________________________________________________________ 

Styrelsen föreslår att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera 

sammanlagt högst 475 000 teckningsoptioner, varav högst 75 000 teckningsoptioner av Serie 

2021/2024-Sverige och högst 400 000 teckningsoptioner av Serie 2021/2024-Övriga, till följd 

varav bolagets aktiekapital sammanlagt kan komma att öka med högst 23 750 kronor. 

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Proximion AB, ett helägt botterbolag till 

Hexatronic Group AB, för vidareöverlåtelse i enlighet med villkoren för Optionsprogram 

2021. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera 

Optionsprogram 2021. 

2. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. 

3. Någon överteckning kan ej ske. 

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. 

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 

5. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en stamaktie i bolaget. 

Nyteckning av stamaktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från 

och med den 15 maj 2024 till och med den 15 juni 2024. Styrelsen har rätt att förlänga 

teckningstiden, dock maximalt med sex månader. 

6. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en stamaktie i Bolaget till en 

teckningskurs uppgående till 135 procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen 

(avrundad till närmaste heltal öre) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 

från och med den 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021. Teckningskursen ska erläggas 

kontant eller genom kvittning. 

7. Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 

fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet stamaktier som varje 

teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, 

sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. 

8. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på 

den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien införts i bolagets 

aktiebok. 

9. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll. 

10. Övriga villkor enligt Bilaga 6A. 

11. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 

beslutets registrering vid Bolagsverket. 

 

_______________________ 


