Punkt 15 – Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner
1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 500 000 teckningsoptioner.
2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
Attendo Intressenter AB, 556703-2650, ett helägt dotterbolag till Attendo AB (publ)
(”Attendo”).
3. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Attendo under en period om två veckor
från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars (Q1) 2023,
2024 eller 2025 samt under en period om två veckor från dagen för offentliggörande av
delårsrapporten för perioden 1 januari-30 september (Q3) 2023, 2024 eller 2025, till en kurs
motsvarande 125 procent av det volymvägda snittet för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm
under perioden 5 handelsdagar räknat från och med den 7 maj 2020 (dagen efter publiceringen
av bolagets första kvartalsrapport för 2020). Teckningskursen ska avrundas till närmast helt
tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen kan dock aldrig understiga
aktiens kvotvärde.
4. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska
omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga
omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas
tidigare i händelse av bland annat likvidation, kontrollägarskifte eller fusion varigenom Attendo
går upp i annat bolag. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att
öka med 2 740,473277 kronor.
5. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 30 juni 2020. Styrelsen ska dock äga rätt att
förlänga teckningstiden. Övertilldelning kan inte ske.
Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som
framgår av Bilaga A. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett
långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i Attendo.
Verkställande direktören eller den verkställande direktören utser ska ha rätt att göra de ändringar i
beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de
åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

