
 

STYRELSENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I Q-LINEA AB (PUBL) DEN 25 

MAJ 2021 

Styrelsen i Q-linea AB (publ), org.nr 556729–0217 (”Bolaget”) föreslår att stämman 

beslutar (A) om införandet av ett personaloptionsprogram avsett för Bolagets anställda, 

(B) om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget för att säkerställa Bolagets 

leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2021/2024 och att täcka eventuella 

kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala kostnader med anledning av 

personaloptionsprogram 2021/2024 samt (C) om godkännande av överlåtelse av 

teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Beslut 

enligt punkt A, B och C ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av 

varandra. 

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets 

anställda, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt 

intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt 

ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och 

resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation till att uppnå eller överträffa 

Bolagets strategiska och operationella mål och skapa en nära intressegemenskap 

mellan de anställda och aktieägarna. 

Personaloptionsprogrammet föreslås omfatta högst 160 650 personaloptioner som kan 

tilldelas nuvarande och tillkommande anställda som inte omfattas av något av de 

tidigare incitamentsprogrammen i Bolaget. Styrelsen kan medge undantag för deltagare 

att ingå i mer än ett program. Därutöver föreslås högst 50 476 teckningsoptioner 

emitteras för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av 

personaloptionsprogrammet. 

Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogram 2021/2024 beräknas 

uppgå till ca 0,77 procent av aktiekapitalet och av rösterna i Bolaget (beräknat utifrån 

antalet befintliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen), förutsatt att fullt utnyttjande 

sker av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner som emitteras för att täcka 

kassaflödesmässiga effekter till följd av eventuella sociala avgifter. Vid beräkningen har 

inte hänsyn tagits till redan utestående prestationsaktierätter i de långsiktiga 

incitamentsprogrammen som beslutades år 2018 och 2019 och inte heller till utestående 

optioner i det personaloptionsprogram som beslutades år 2020. 

Detta förslag har beretts av ersättningsutskottet och sedan styrelsen i samråd med 

extern rådgivare. 

A. Personaloptionsprogram 2021/2024 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av personaloptionsprogram 

2021/2024 på i huvudsak följande villkor. 

1. Personaloptionsprogram 2021/2024 ska omfatta högst 

160 650 personaloptioner. 

 

2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt. 

 

3. Varje personaloption ska berättiga innehavaren att vid måluppfyllnad efter 

en intjänandeperiod om tre år förvärva en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett 

lösenpris motsvarande 125 procent av den volymvägda 

genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms kurslista 
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under perioden tio (10) handelsdagar före den 25 maj 2021. 

Teckningskursen kan dock inte i något fall understiga kvotvärdet. 

 

4. Erbjudande om personaloptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget och 

erbjudas personer som är anställda i Bolaget per den 15 juni 2021 som 

inte omfattas av något av de tidigare aktierelaterade 

incitamentsprogrammen i Bolaget. Anställda som är tillgängliga för 

deltagande i personaloptionsprogram 2021/2024 föreslås kunna tilldelas 

högst 3 570 personaloptioner vardera. 

 

5. Personaloptionerna får utövas för att teckna stamaktier i Bolaget, i 

enlighet med villkoren för personaloptionerna, förutsatt att vissa, av 

styrelsen uppsatta strategiska och operationella mål, är uppfyllda. Målen 

kommer att fastställas av styrelsen på förhand och kommer vara 

kopplade till viktiga händelser i Bolagets utveckling såsom framsteg inom 

produktutveckling, produktgodkännanden och kommersialisering. 

 

6. Rätten att delta i personaloptionsprogram 2021/2024 är villkorad av att 

deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget. 

 

7. Utfärdade personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, 

pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren. 

 

8. Personaloptionerna är knutna till deltagarens anställning i Bolaget. Om 

anställningen i Bolaget sägs upp innan personaloptionerna utnyttjats för 

aktieteckning förfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner 

utan rätt till utnyttjande.  

 

9. Om bolagsstämma under personaloptionernas löptid skulle besluta bl.a. 

om en ökning eller minskning av utestående antal aktier kan omräkning 

göras för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om 

omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget.  

 

10. Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att besluta om mindre 

avvikelser i programmet som kan komma att behövas för att fullfölja 

programmets syfte.  

 

11. Deltagande i personaloptionsprogram 2021/2024 förutsätter dels att 

sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt 

Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och 

ekonomiska insatser. 

 
B. Riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget 

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2021/2024 

och för att täcka kassaflödesmässiga effekter till följd av eventuella sociala avgifter med 

anledning av personaloptionsprogram 2021/2024 föreslår styrelsen att årsstämman 

fattar beslut om riktad emission av högst 211 126 teckningsoptioner, varav högst 50 476 

teckningsoptioner föreslås emitteras för att täcka eventuella kassaflödesmässiga 

effekter till följd av sociala avgifter med anledning av personaloptionsprogram 

2021/2024, enligt följande villkor.  
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1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske. 

 

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen 

utgör ett led i införandet av personaloptionsprogram 2021/2024 och för att 

täcka kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med 

anledning av personaloptionsprogram 2021/2024. 

 

3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 

 

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

emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 

 

5. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av 

teckningsoptionerna uppgå till högst 10 556,30 kronor. 

 

6. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya 

stamaktier under tiden från och med registreringen vid Bolagsverket till 

och med den 30 september 2024.  

 

7. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption är 0,05 

kronor. Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet på Bolagets 

aktie. Om teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, ska 

överstigande beloppet redovisas i den fria överkursfonden. 

 

8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre 

justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande. 

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna anges i ”Villkor för teckningsoptioner i 

serie (2021/2024:1) avseende nyteckning av aktier i Q-linea AB (publ)”. I villkoren 

framgår bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption 

berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i 

vissa andra fall. 

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna (i) att Bolaget får 

överlåta högst 160 650 teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i 

personaloptionsprogram 2021/2024, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna 

för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av personaloptionsprogram 

2021/2024 i anslutning till att deltagarna i personaloptionsprogram 2021/2024 får 

utnyttja sina personaloptioner för teckning av nya aktier, och (ii) att Bolaget får förfoga 

över högst 50 476 teckningsoptioner för att täcka kassaflödesmässiga effekter till följd 

av eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för personaloptionsprogram 

2021/2024. 

Kostnader för personaloptionsprogram 2021/2024 

Kostnaderna för personaloptionsprogram 2021/2024, som redovisas över 

resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras 

linjärt över den treåriga intjänandeperioden. Beräkningen har utförts med följande 

antaganden: (i) en aktiekurs för Q-lineas stamaktie om 155,00 kronor vid inledning av 

intjänandeperioden, (ii) en bedömning av framtida volatilitet avseende Q-lineas 
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stamaktie, (iii) fullt utnyttjande av personaloptionerna, (iv) en årlig personalomsättning 

om 4,3 procent baserat på Q-lineas historik. Sammantaget kan detta ge en maximal 

kostnad för programmet om cirka 4,1 MSEK, exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för 

utgående sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK vid en antagen årlig 

kursuppgång om 10 procent under perioden fram till att teckningsoptionerna förväntas 

utnyttjas för teckning av nya aktier. 

Befintliga långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) i Bolaget  

LTIP 2018 

Vid en extra bolagsstämma den 12 november 2018 beslutades om ett långsiktigt 

incitamentsprogram (LTIP 2018) i form av ett prestationsaktieprogram. Rättigheterna för 

att erhålla prestationsaktier tilldelades vederlagsfritt under mars 2019. Programmet 

mäter prestationen över en treårsperiod med start i mars 2019 och prestationsmålen är 

kopplade till olika operativa delmål under denna period. Målen omfattar 

produktutveckling, produktgodkännande samt att kommersialisering uppnås, vilket är i 

linje med Bolagets affärsstrategier. Prestationsaktierätterna intjänas om 

prestationsmålen uppfylls. 

LTIP 2019 

Vid årsstämman den 22 maj 2019 beslutades om ett långsiktigt incitamentsprogram 

(LTIP 2019) i form av ett prestationsaktieprogram. Rättigheterna för att erhålla 

prestationsaktier tilldelades vederlagsfritt under december 2019. Programmet mäter 

prestationen över en treårsperiod med start i december 2019 och prestationsmålen är 

kopplade till olika operativa delmål under denna period. Målen omfattar 

produktutveckling, produktgodkännande samt att kommersialisering uppnås, vilket är i 

linje med Bolagets affärsstrategier. Prestationsaktierätterna intjänas om 

prestationsmålen uppfylls. 

Personaloptionsprogram 2020/2023 

Vid årsstämman den 26 maj 2020 beslutades om ett långsiktigt incitamentsprogram i 

form av ett personaloptionsprogram. Personaloptionerna tilldelades vederlagsfritt under 

juni 2020. Personaloptionerna kan användas för att teckna stamaktier i Bolaget förutsatt 

att vissa, av styrelsen uppsatta strategiska och operationella mål, är uppfyllda och att 

tecknarens anställning i Bolaget kvarstår vid tidpunkten för nyttjande av 

personaloptionen. Målen kopplas till viktiga händelser i Bolagets utveckling såsom 

framsteg inom produktutveckling, produktgodkännanden och kommersialisering. 

Det förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.  

Majoritetskrav  

För giltigt beslut om förslaget krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av 

såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

__________________ 

Uppsala i maj 2021 

Q-linea AB (publ) 

Styrelsen 


