
STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV 
LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM FÖR LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE I KONCERNEN (LTIP 2020)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare i WallVision-koncernen (”LTIP 2020”) i enlighet med punkterna 7 (a) – 7 (b) 
nedan. Besluten under punkterna 7 (a) – 7 (b) nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut 
föreslås därför antas i ett sammanhang. Vidare är förslagen villkorade av att extra bolagsstämma i WA 
Wallvision AB (publ) samma dag beslutar att godkänna styrelsens förslag till LTIP 2020.

Förslag till beslut om antagande av LTIP 2020 (punkt 7 (a))
Bakgrund och motiv
Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos 
strategiskt viktiga anställda i koncernen. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt nedan 
sammanlänkar aktieägarnas respektive deltagarnas intressen för att säkerställa långsiktigt maximalt 
värdeskapande.

LTIP 2020 i korthet
LTIP 2020 omfattar en serie teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda med en intjänandeperiod om 
fyra år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av aktier under en period om tre 
månader. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 1 600 000 teckningsoptioner och 
efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 1 600 000 teckningsoptioner. 

Rätten att teckna teckningsoptioner ska endast tillkomma WallVision International AB (publ), som ska överlåta 
teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i WallVision-koncernen. Varje teckningsoption berättigar 
till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till WallVision International AB 
(publ).

Nedan följer en beskrivning av villkoren för LTIP 2020. 

LTIP 2020
Bolaget föreslås överlåta högst 1 600 000 teckningsoptioner till ett pris motsvarande teckningsoptionens 
marknadsvärde (dvs. optionspremien). Teckningsoptioner kan överlåtas till ledande befattningshavare i 
WallVision-koncernen. Teckningsoptioner kan överlåtas till deltagare vid ett eller flera tillfällen från och med 
31 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2024 till och med den 31 oktober 
2024 teckna en ny aktie i WallVision International AB (publ) till en teckningskurs om 29,2 kronor.

Teckning m.m. 
De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, endast kunna tecknas av 
WallVision International AB (publ) varefter WallVision International AB (publ) ska erbjuda teckningsoptioner 
till deltagarna i LTIP 2020. Teckningsoptionernas pris ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell 
vilket skall utföras av ett oberoende revisionsbolag. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till 
deltagarna ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar 
vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission etc.
Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av 
split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 4 000 000 kronor.



Deltagare etc.
Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma upp till sex anställda ledande befattningshavare i 
WallVision-koncernen, vilka ingått förköpsavtal med WallVision International AB (publ). I samband med 
tilldelningen av teckningsoptioner ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska 
förändringar samt särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTIP 2020.

Implementering
Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för implementering av LTIP 2020. Styrelsen ska 
därvid ha rätt att göra mindre justeringar av extra bolagsstämmans beslut om styrelsen bedömer att det finns 
särskilda skäl. 

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner i LTIP 2020 (punkt 7 (b))
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 1 600 000 teckningsoptioner till 
nyteckning av aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 4 000 000 kronor. 

Rätt att teckna teckningsoptioner till nyteckning tillkommer endast WallVision International AB (publ) med 
rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan. Varje teckningsoption berättigar till 
teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till WallVision International AB (publ). 
Övertilldelning kan inte ske. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A. 

____________________



Bilaga A

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner i LTIP 2020 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 1 600 000 teckningsoptioner, till följd 
varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 4 000 000 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
WallVision International AB (publ). WallVision International AB (publ) ska sedan överlåta 
teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i WallVision-koncernen. 

2. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2024 till och med den 31 
oktober 2024 teckna en ny aktie i WallVision International AB (publ) till en teckningskurs om 29,2 
kronor. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska 
omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med 
marknadspraxis.  

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2020. Styrelsen ska 
dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till WallVision International AB (publ).

5. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.1. 

Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna 
kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för teckningsoptionerna, se 
Bilaga A.1.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar 
i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket. 

Överteckning kan inte ske.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare i koncernen. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till 
WallVision International AB (publ) som i sin tur överlåter teckningsoptionerna till deltagare i programmet till 
ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde (beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell). 

____________________


