STYRELSENS I CATELLA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL
BESLUT OM INFÖRANDE AV
INCITAMENTSPROGRAM GENOM EMISSION AV
TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2014/2018:A,
2014/2019:B OCH 2014/2020:C (punkt 8)

Styrelsen i Catella AB (publ), 556079-1419, (”Bolaget”) föreslår att den extra bolagsstämman
beslutar om införande av incitamentsprogram genom att Bolaget genomför en emission av
teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till Bolagets VD samt till befintliga och
tillkommande ledande befattningshavare på följande villkor.
Emissionen av teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till
Bolagets indirekt helägda dotterbolag Aveca AB (”Dotterbolaget”), org.nr. 556646-6313. Rätt
att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för
Dotterbolaget att erbjuda Bolagets VD samt befintliga och tillkommande ledande
befattningshavare att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår
nedan.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett
incitamentsprogram för vissa personer som är eller kommer att bli anställda i ledande
befattning i Bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsen anser att incitamentsprogrammet bör
främja Bolagets långsiktiga finansiella intressen då ledande befattningshavare inom Catellakoncernen genom egen investering får del av och verkar för en långsiktig och positiv
värdeutveckling av Bolagets aktie.
A. Emission av teckningsoptioner

1 Antal teckningsoptioner
Bolaget ska ge ut totalt högst 7 000 000 teckningsoptioner fördelat på tre serier; 2014/2018:A
vilken omfattar totalt 2 333 333 teckningsoptioner; 2014/2019:B vilken omfattar totalt 2 333
333 teckningsoptioner; och 2014/2020:C vilken omfattar totalt 2 333 334 teckningsoptioner.
2 Rätt att teckna
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta
teckningsoptionerna i enlighet med punkten B nedan.

3 Emissionskurs
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
4 Teckning
Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 14
februari 2014 till och med den 1 mars 2014. Styrelsen äger dock rätt att förlänga
teckningstiden.
5 Tid för utnyttjande av teckningsoptioner
Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under följande perioder:
teckningsoptioner av serie 2014/2018:A från och med 1 mars 2018 till och med 31 mars 2018;
teckningsoptioner av serie 2014/2019:B från och med 1 mars 2019 till och med 31 mars 2019;
och teckningsoptioner av serie 2014/2020:C från och med 1 mars 2020 till och med 31 mars
2020.
6 Teckningskurs
Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionen ska uppgå till elva (11)
kronor. Teckningskursen för de nya aktierna får inte vara lägre än aktiernas aktuella
kvotvärde.
7 Ökning av aktiekapitalet
Vid full teckning och utnyttjande av samtliga 7 000 000 teckningsoptioner kan Bolagets
aktiekapital ökas med högst 14 000 000 kronor, förutsatt att någon omräkning inte sker i
enlighet med de fullständiga teckningsoptionsvillkoren. Detta motsvarar en utspädning om
cirka 7,8 procent av det befintliga aktiekapitalet.
8 Rätt till utdelning
De aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoptionerna 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 Fullständiga teckningsoptionsvillkor
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Villkor för teckningsoptioner
2014/2018:A, 2014/2019:B, 2014/2020:C avseende nyteckning av aktier i Catella AB (publ)
Bilaga A. Som framgår av villkoren kan teckningskursen liksom antalet aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid bl.a. nyemission och
fondemission.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till VD samt till befintliga och
tillkommande ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får
överlåta högst 5 000 000 teckningsoptioner, fördelade på följande serier: 1 666 666
teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 1 666 667 teckningsoptioner av serie 2014/2019:B och
1 666 667 teckningsoptioner av serie 2014/2020:C, till Bolagets VD, Knut Pedersen. Därutöver
föreslås att den extra bolagsstämman godkänner att de återstående 2 000 000
teckningsoptionerna, dvs. 666 667 teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 666 666
teckningsoptioner av serie 2014/2019:B och 666 667 teckningsoptioner av serie 2014/2020:C,
ska vidareöverlåtas, i enlighet med anvisning från styrelsen i Bolaget, till befintliga och
tillkommande ledande befattningshavare, varvid maximalt 1 000 000 teckningsoptioner ska
kunna tilldelas respektive person.
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts
utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen
med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
Tilldelningen förutsätter att överlåtelsen av teckningsoptionerna lagligen kan ske och att det
enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
C. Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden
AB.
Den extra bolagsstämmans beslut förutsätter att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms
inte incitamentsprogrammet avseende teckningsoptionerna av serie 2014/2018:A,
2014/2019:B och 2014/2020:C i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader
för upprättande och administration.
Övriga utestående teckningsoptioner/incitamentsprogram

Med stöd av årsstämmas bemyndigande beslutade bolaget den 25 maj 2010 att emittera 30 000
000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Catella-koncernen. Årsstämman den 25
maj 2011 fattade beslut om emission av ytterligare 6 100 000 teckningsoptioner vilka tilldelats
ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Bolaget. 35 900 000 teckningsoptioner är
alltjämt utestående.

Enligt optionsvillkoren för emitterade teckningsoptioner har Bolaget rätt att återköpa
teckningsoptioner från optionsinnehavare om denne inte längre är anställd i koncernen. Per
den 31 oktober 2013 hade Bolaget 8 920 000 teckningsoptioner i eget förvar.
För en mer utförlig beskrivning av Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till
Bolagets årsredovisning för 2012, not 12 samt Bolagets hemsida www.catella.com.
_____________
Stockholm i januari 2014
Catella AB (publ)
Styrelsen

