KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QAPITAL INSIGHT AB (publ)
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I QAPITAL INSIGHT AB (publ)

Aktieägarna i Qapital Insight AB (publ), 556903-1338, kallas härmed till extra
bolagsstämma måndag den 19 november 2018, kl. 14.00. Bolagsstämman
kommer att avhållas i Wistrand Advokatbyrås lokaler på Regeringsgatan 65 i
Stockholm.
The shareholders in Qapital Insight AB (publ), corporate identity number 5569031338, are hereby invited to attend the extraordinary general meeting to be held on
Monday 19 November, 2018 at 2.00 p.m. The meeting will be held at the premises of
Wistrand Advokatbyrå, with address Regeringsgatan 65 in Stockholm.

Anmälan mm
Notice of attendance
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 13 november 2018;
och
dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast tisdag den 13 november 2018,
under Qapital Insight AB (publ), Att: Erik Akterin, Munkbron 9, 1TR, 111 28 Stockholm, eller via
e-post: generalmeeting@qapital.com. Vid anmälan bör uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Shareholders who wish to attend the annual general meeting shall:
be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB no later than
Tuesday 13 November, 2018; and
notify the company that it wishes to attend the annual general meeting no later than on Tuesday 13
November, 2018, to Qapital Insight AB (publ), Att: Erik Akterin, Munkbron 9, 1TR, 111 28 Stockholm or by
e-mail to generalmeeting@qapital.com. Notice of attendance shall contain name, address, personal- or
corporate identity number and telephone number.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i
eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd
senast den 13 november 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.
Shareholders who have their shares kept by a nominee, i.e. kept on deposit, must temporarily register the
shares in their own name in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to attend the
annual general meeting. Such registration must be executed by 13 November, 2018 and should be
requested well ahead before this day with the nominee.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet
utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar,
såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör
emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.qapital.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress.
Shareholders represented by proxy shall issue a written, dated proxy. The proxy and other authorization

documents, such as registration certificate, shall be available at the annual general meeting. However,
such authorization documents should also be enclosed with the notice of attendance. Proxy forms will be
kept available at the company’s website, www.qapital.com, and will also be sent to shareholders who so
request and state their address.

Förslag till dagordning
Proposed agenda
1.

Stämmans öppnande
Opening of the meeting

2.

Val av ordförande vid stämman
Election of chairman of the meeting

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list

4.

Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to verify the minutes

5.

Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
Determination as to whether the meeting has been duly convened

6.

Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

7.

Val av styrelse
Board election

8.

Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2018:1,
2018:2 och 2018:3
Resolution regarding issue and approval of transfer of warrants, series 2018:1, 2018:2 and 2018:3

9.

Beslut om godkännande av justerad och omformulerad Qapital, Inc. 2017 Equity Plan samt
beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2018:4
Resolution to approve the Amended and Restated Qapital, Inc. 2017 Equity Plan and resoluion
regarding issue and approval of transfer of warrants, Series 2018:4

10.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
Resolution regarding auhorization for the board to resolve to issue warrants

11.

Stämmans avslutande
Closing of the meeting

Förslag till beslut
Proposed resolutions

Val av styrelse (punkt 7)
Board election (item 7)
Aktieägarna George Friedman, Erik Akterin, Northzone VII L.P., Stiftelsen Industrifonden och
Olerra Investments Ltd föreslår att Ann-Charlotte Byström Eek och Johan Englund (som därmed
avgår från sin roll som styrelsesuppleant) väljs till nya styrelseledamöter i bolaget för tiden intill

nästa årsstämma. Anledningen till förslaget är att styrelseledamöterna Pär-Jörgen Pärson och
Per Anell har valt att ställa sina styrelseplatser till förfogande. Vidare föreslås att utöka antalet
styrelsesuppleanter till fyra stycken (tidigare tre) och att, för tiden intill nästa årsstämma, välja
Pär-Jörgen Pärson och Katherine Salisbury till nya styrelsesuppleanter i bolaget.
Shareholders George Friedman, Erik Akterin, Northzone VII L.P., Stiftelsen Industrifonden and Olerra
Investments Ltd propose to elect Ann-Charlotte Byström Eek and Johan Englund (who will thereby resign
from his position as deputy board member) as new ordinary members of the board, for the time up until
and including the next annual general meeting. The reason for the proposal is that the board members
Pär-Jörgen Pärson and Per Anell have declared that they will make their seats on the board available. It is
further proposed to increase the number of deputy board members to a total of four (previously three) and
to elect, for the time up until and including the next annual general meeting, Pär-Jörgen Pärson and
Katherine Salisbury as new deputy board members in the company.

Styrelsen kommer därefter bestå av följande ledamöter.
The board of directors will thereafter consist of the following board members.

George Friedman (Suppleant/Deputy: Katherine Salisbury)
Erik Akterin (Suppleant/Deputy: Henrik Wrangel)
Dan Ariely (Suppleant/Deputy: Aviad Eyal)
Ann-Charlotte Byström Eek (Suppleant/Deputy: Pär-Jörgen Pärson)
Johan Englund

Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner,
serie 2018:1, 2018:2 och 2018:3 (punkt 8)
Resolution regarding issue and approval of transfer of warrants, series 2018:1,
2018:2 and 2018:3 (item 8)
Styrelsen för Qapital Insight AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av
teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.
The board of directors of Qapital Insight AB (publ) proposes that the general meeting resolves to issue and
to transfer warrants in accordance with the following.

1

Emission av teckningsoptioner
Issue of warrants

1.1

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst
sammanlagt 920 000 teckningsoptioner, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet
vid fullt utnyttjande med sammanlagt högst 156 400 kronor. Av teckningsoptionerna
kan maximalt så många komma att förvärvas av deltagare att, tillsammans med
övriga utestående optioner (vilka ej ännu utnyttjats till att förvärva aktier i bolaget
och för vilka strikeperioden ännu ej löpt ut) som förvärvats av deltagare inom
antingen svenskt eller amerikanskt optionsprogram, inkluderat de optioner som
tilldelas deltagare under justerad och omformulerad Qapital, Inc. 2017 Equity Plan i
punkt 9 på stämmans dagordning samt optioner som emitteras med anledning av
föreslaget bemyndigande nedan i punkt 10 på stämmans dagordning, vid varje
tidpunkt uppgår till maximalt 23% av det totala antalet aktier i bolaget vid full
utspädning. Återstående optioner, dvs. optioner som inte förvärvas av deltagare, ska
makuleras. Teckningsoptionerna fördelar sig på fyra serier enligt följande.

The board proposes that the general meeting resolves on a directed issue of total maximum
920,000 warrants, entailing an increase in the company’s share capital on full exercise of the
warrants amounting to a total maximum of SEK 156,400. The maximum number of warrants
that can be acquired by participants is limited to a number that, together with other
outstanding warrants or options (which have not yet been exercised or for which the strike
period has not yet passed) acquired by participants either in a Swedish or US warrant
program, including options granted under the Amended and Restated Qapital, Inc. 2017
Equity Plan under item 9 on the EGM agenda and warrants issued based on the proposed
authorization below in item 10 on the EGM agenda, at any given time amounts to a maximum
of 23 percent of the total number of shares in the company fully diluted. The remaining
warrants, i.e. warrants not acquired by participants, shall be cancelled. The warrants shall be
divided between four series, in accordance with the following.

Serie/Series

Högsta antal
optioner/maximum no.
of warrants

2018:1

184 000

2018:2

460 000

2018:3

276 000

Totalt/Total

920 000

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
The following terms shall apply.

1.2

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, det helägda dotterbolaget QSub AB, (”Dotterbolaget”), med rätt och
skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan.
Överteckning kan inte ske.
The right to subscribe for warrants is only given to the wholly owned subsidiary QSub AB, (the
“Subsidiary”), with a right and obligation to transfer the warrants to employees in
accordance with below. No oversubscription is allowed.

1.3

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett
incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del
av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som
det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och
rekrytera kompetent och engagerad personal.
The reason for derogation from the shareholders’ pre-emption rights is to implement an
incentive programme through which employees, by an own investment, participates in and
works for a positive growth of value of the company’s share for the period that the
programme covers, and to ensure that the company can keep and recruit qualified and
motivated personnel.

1.4

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
The warrants shall be issued free of charge.

1.5

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för
emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Subscription is to take place within three weeks from the day of the resolution to issue
warrants. The board may extend the subscription period.

1.6

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av
aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den
1 november 2022 till och med den 30 november 2022.
Each warrant entitles the holder to subscribe for one new share in the company. Shares can
be subscribed for based on the warrants during the period from and including 1 November
2022 up to and including 30 November 2022.

1.7

Teckningskursen per aktie inom respektive optionsserie framgår nedan.
The subscription price per share in each warrant series is set out below.

1.8

Serie/Series

Teckningskurs/Subscription price

2018:1

SEK 270

2018:2

SEK 360

2018:3

SEK 540

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till
vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller
efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna
verkställts.
The shares subscribed for based on the warrants shall carry a right to participate in dividends
for the first time on the next record date for dividends which occurs after subscription is
completed.

1.9

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt
nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av
styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska
anmälas till Bolagsverket för registrering.
Warrants held by the Subsidiary that are not transferred in accordance with below, or that is
repurchased from participants, may be cancelled through a decision by the board of directors,
following consent from the board of directors of the Subsidiary. The cancellation shall be
notified to the Swedish Companies Registration Office.

1.10

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att verkställa beslutet samt vidta de
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
The board, or the person appointed by the board, is authorised to execute the decision and to
make such minor adjustments which may prove necessary in conjunction with registration
with the Swedish Companies Registration Office.

1.11

Övriga villkor enligt de fullständiga optionsvillkoren.
For complete terms, see the terms and conditions.

2

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Approval of transfer of warrants

2.1

Rätt till förvärv
Entitlement to acquire warrants

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av
teckningsoptioner på följande villkor.
The board of directors proposes that the general meeting approves the Subsidiary’s transfer of
warrants in accordance with the following.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande
kategorier av medarbetare:
The right to acquire warrants from the Subsidiary shall be vested in the following categories of
employees:
2018:1
Max antal
optioner/
Maximum no. of
warrants

Per
individ
/

Kategori
Category

Per
person

Per
kategori
/ Per
category

2018:2

2018:3

Max antal
optioner/

Max antal
optioner/

Maximum no. of
warrants

Maximum no. of
warrants

Per
individ
/ Per
person

Per
kategori
/ Per

Per
individ
/

category

Per
person

Total
maximal per
kategori/
Total
maximum per
category

Per
kategori
/ Per
category

A. Ledande
befattningshavare och
rådgivare (högst 10
personer)
Executives and advisors
(not more than 10
persons)

184 000

184 000

300 000

400 000

276 000

276 000

400 000

B. Chefer och specialister
(högst 30 personer)
Managers and specialists
(not more than 30
persons)

N/A

N/A

25 000

190 000

25 000

190 000

190 000

C. Övriga anställda (högst
7 personer)
General employees (not
more than 7 persons)

N/A

N/A

1 000

10 000

1 000

10 000

10 000

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de
personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit
uppsagda. Medarbetare äger inte rätt att förvärva optioner inom mer än två olika
serier.
The right to acquire warrants from the Subsidiary shall only vest in the persons that, at the
end of the application period, has not terminated his or her employment and is not terminated
by the company. Employees are not entitled to acquire warrants from more than two different
series.

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana
förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut.
Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.
Warrants may also be offered to future employees, whereby the same or equivalent terms
shall apply, meaning, e.g., that the then current market value shall apply.

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen
kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa
och ekonomiska insatser.
Allotment requires that the warrants can be legally acquired and that, in the board’s opinion,
such acquisition can take place using a reasonable amount of administrative and financial
resources.

2.2

Anmälan och tilldelning
Application and allotment

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den
20 november 2018 till och med den 11 december 2018. Styrelsen ska emellertid äga
rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande
anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala
anmälningsperiodens utgång.
Application for acquisition of warrants shall be made from 20 November 2018 until and
including 11 December 2018. The board is authorized to extend the application period and to
instruct upon an equivalent application period for new employees whose acquisitions takes
place after the end of the initial application period.

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar
inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i annan
kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet,
personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att
det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrids
med 50 procent.
Should not all warrants have been allotted after all applied for warrants within a category
have been allotted, the remaining warrants may be allotted to other participants whereby the
board of directors shall decide upon the allotment based on category under the warrant
programme, staff category and the number of warrants applied for. Such allotment may result
in that the maximum number of warrants per person within a category, as set out above, is
exceeded, however not by more than 50 percent.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.
The board of directors of the company decides upon the final allotment.

2.3

Pris och betalning m.m.
Price and payment etc.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som
fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med
tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende
värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till:
The warrants shall be transferred on market terms at a price which is established based on a

calculated market value for the warrants, applying the Black & Scholes valuation model
calculated by an independent valuation institute. The preliminary value is calculated to:



16,39 kronor per option av serie 2018:1;
SEK 16.39 per warrant of series 2018:1;



7,78 kronor per option av serie 2018:2; och
SEK 7.78 per warrant of series 2018:2;



2,04 kronor per option av serie 2018:3.
SEK 2.04 per warrant of series 2018:3;

Värdet per option enligt ovan baseras på ett aktievärde om 180 kronor. För förvärv
som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt
marknadspris fastställas motsvarande sätt.
The value per warrant set out above is based on a share price of SEK 180. For acquisitions
made by new employees after the initial application period, a new market value shall be
established on the same basis.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast fem
dagar efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska
styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.
Payment for allotted warrants shall be made in cash within five days after application. For
acquisitions made by new staff after the initial application period, an equivalent payment date
shall be decided by the board.

Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.
The warrants shall be subject to market terms.

2.4

Förköp och anställnings upphörande
Pre-emption and termination of employment

Teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar
överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först
erbjuda bolaget att inlösa teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska vidare
omfattas av en rätt för bolaget till återköp av teckningsoptionerna om en deltagares
anställning i eller uppdrag för bolaget upphör. Vid återköp av teckningsoptioner från
en deltagare med anledning av anställnings upphörande avgörs priset på
teckningsoptionerna av tidpunkten för uppsägningen
The warrants are subject to an obligation for a participant who wish to transfer or otherwise
dispose of the warrants to a third party to first offer the company to acquire the warrants.
Furthermore, the warrants are subject to a right for the company to repurchase the warrants
should the participant’s employment or assignment with the company terminate. In case of
repurchase of warrants from a participant due to termination of the participant’s employment
or assignment, the price of the warrants depends on the date for notice of termination.

2.5

Instruktion till styrelsen
Authorization for the board of directors

Styrelsen i bolaget ska verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i
Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

The company’s board of directors shall execute the resolution in accordance with the above
and ensure that the Subsidiary’s board of directors carries out the transfer of the warrants in
accordance with the above.

3

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet
Additional information on the warrant program
Beslutsregler
Decision procedures

Bolagsstämmans beslut avseende emission och godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner, serie 2018:1, 2018:2 och 2018:3 är giltiga endast om de biträds
av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
A valid resolution by the general meeting regarding the issue and the approval of transfer of
warrants, series 2018:1, 2018:2 and 2018:3 requires that the resolution is supported by
shareholders representing no less than nine-tenths of the votes cast as well as the shares
represented at the meeting.

Beslut om godkännande av justerad och omformulerad Qapital, Inc. 2017
Equity Plan samt beslut om emission av och godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner, serie 2018:4
(punkt 9)
Resolution to approve the Amended and Restated Qapital, Inc. 2017 Equity Plan and
resolution regarding issue and approval of transfer of warrants, series 2018:4
(item 9)
Styrelsen för Qapital Insight AB (publ) föreslår att bolagsstämman godkänner justerad och
omformulerad Qapital, Inc. 2017 Equity Plan.
The board of directors of Qapital Insight AB (publ) proposes that the general meeting resolve to approve
the Amended and Restated Qapital, Inc. 2017 Equity Plan.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och
vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.
The board of directors further proposes that the general meeting resolves to issue and to transfer warrants
in accordance with the following.

1

Emission av teckningsoptioner
Issue of warrants

1.1

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 600
000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande
med högst 102 000 kronor. Av teckningsoptionerna kan maximalt så många komma
att förvärvas av deltagare att, tillsammans med övriga utestående optioner (vilka ej
ännu utnyttjats till att förvärva aktier i bolaget och för vilka strikeperioden ännu ej
löpt ut) som förvärvats av deltagare inom antingen svenskt eller amerikanskt
optionsprogram, inkluderat de optioner som förvärvas av deltagare under de
optionsprogram som föreslås ovan under punkt 8 på stämmans dagordning samt

optioner som emitteras med anledning av föreslaget bemyndigande nedan i punkt 10
på stämmans dagordning, vid varje tidpunkt uppgår till maximalt 23% av det totala
antalet aktier i bolaget vid full utspädning. För beslutet ska i övrigt följande villkor
gälla.
The board proposes that the general meeting resolves on a directed issue of maximum
600,000 warrants, entailing an increase in the company’s share capital on full exercise of the
warrants amounting to a maximum of SEK 102,000. The maximum number of warrants that
can be acquired by participants is limited to a number that, together with other outstanding
warrants or options (which have not yet been exercised or for which the strike period has not
yet passed) acquired by participants either in a Swedish or US warrant program, including
warrants acquired by participants under the warrant programs proposed above in item 8 on
the EGM agenda and warrants issued based on the proposed authorization below in item 10
on the EGM agenda, at any given time amounts to a maximum of 23 percent of the total
number of shares in the company fully diluted. The following terms shall apply.

1.2

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Qapital Inc., (”Dotterbolaget”), med rätt
och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan.
Överteckning kan inte ske.
The right to subscribe for warrants is only given to the wholly owned subsidiary Qapital Inc.,
(the “Subsidiary”), with a right and obligation to transfer the warrants in accordance with
below. No oversubscription is allowed.

1.3

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett
incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del
av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som
det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och
rekrytera kompetent och engagerad personal.
The reason for derogation from the shareholders’ pre-emption rights is to implement an
incentive programme through which employees, by an own investment, participates in and
works for a positive growth of value of the company’s share for the period that the
programme covers, and to ensure that the company can keep and recruit qualified and
motivated personnel.

1.4

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
The warrants shall be issued free of charge.

1.5

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för
emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Subscription is to take place within three weeks from the day of the resolution to issue
warrants. The board may extend the subscription period.

1.6

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av
aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med dagen
för Bolagsverkets registrering till och med den 30 november 2029.
Each warrant entitles the holder to subscribe for one new share in the company. Shares can
be subscribed for based on the warrants during the period commencing on the day of
registration at the Swedish Companies Registration Office up to and including 30 November
2029.

1.7

Teckningskursen ska uppgå till aktiens kvotvärde.
The subscription price shall be the quota value of a share.

1.8

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till
vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller
efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna
verkställts.
The shares subscribed for based on the warrants shall carry a right to participate in dividends
for the first time on the next record date for dividends which occurs after subscription is
completed.

1.9

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt
nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av
styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska
anmälas till Bolagsverket för registrering.
Warrants held by the Subsidiary that are not transferred in accordance with below, or that is
repurchased from participants, may be cancelled through a decision by the board of directors,
following consent from the board of directors of the Subsidiary. The cancellation shall be
notified to the Swedish Companies Registration Office.

1.10

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att verkställa beslutet samt vidta de
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
The board, or the person appointed by the board, is authorised to execute the decision and to
make such minor adjustments which may prove necessary in conjunction with registration
with the Swedish Companies Registration Office.

1.11

Övriga villkor enligt de fullständiga optionsvillkoren.
For complete terms, see the terms and conditions.

2

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Approval of transfer of warrants

2.1

Rätt till förvärv
Entitlement to acquire warrants

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av
teckningsoptioner på följande villkor.
The board of directors proposes that the general meeting approves the Subsidiary’s transfer of
warrants in accordance with the following.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande
kategorier av medarbetare:
The right to acquire warrants from the Subsidiary shall be vested in the following categories of
employees:

Kategori
Category

Högsta antal
optioner per
kategori
Maximum number of

Högsta antal optioner
per person i kategorin
Maximum number of
warrants per person in the
category

warrants per
category

A. Ledande
befattningshavare och
rådgivare (högst 15
personer)

500 000

300 000

90 000

20 000

10 000

1 000

600 000

N/A

Executives and advisors (not
more than 15 persons)

B. Chefer och specialister
(högst 30 personer)
Managers and specialist (not
more than 30 persons)

C. Övriga anställda (högst
20 personer)
General employees (not more
than 20 persons)

Totalt/Total

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen
kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa
och ekonomiska insatser.
Allotment requires that the warrants can be legally acquired and that, in the board’s opinion,
such acquisition can take place using a reasonable amount of administrative and financial
resources.

2.2

Anmälan och tilldelning
Application and allotment

Teckningsoptionerna ska fungera som backing warrants för optionerna i justerad och
omformulerad Qapital, Inc. 2017 Equity Plan. Teckningsoptionerna innehas av
Dotterbolaget och vid strike av optioner under justerad och omformulerad Qapital,
Inc. 2017 Equity Plan sker en motsvarande tilldelning av teckningsoptioner till
innehavare av optioner.
The warrants serve as backing warrants for the options under the Amended and Restated
Qapital, Inc. 2017 Equity Plan. The warrants are held by the Subsidiary and upon strike of
options under the Amended and Restated Qapital, Inc. 2017 Equity Plan, corresponding
allotment is made of warrants to the option holders.

2.3

Pris och betalning m.m.
Price and payment etc.

Eftersom teckningsoptionerna fungerar som backing warrants för justerad och
omformulerad Qapital, Inc. 2017 Equity Plan kan teckningsoptioner kan komma att
överlåtas vederlagsfritt.
Since the warrants serve as backing warrants for the Amended and Restated Qapital, Inc.
2017 Equity Plan, warrants may be transferred free of charge.

2.4

Instruktion till styrelsen
Authorization for the board of directors

Styrelsen i bolaget ska verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i
Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.
The company’s board of directors shall execute the resolution in accordance with the above
and ensure that the Subsidiary’s board of directors carries out the transfer of the warrants in
accordance with the above.

3

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet
Additional information on the warrant program
Beslutsregler
Decision procedures

Bolagsstämmans beslut avseende emission och godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner, serie 2018:4, är giltiga endast om de biträds av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.
A valid resolution by the general meeting regarding the issue and the approval of transfer of
warrants, series 2018:4, requires that the resolution is supported by shareholders
representing no less than nine-tenths of the votes cast as well as the shares represented at
the meeting.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
teckningsoptioner (punkt 10)
Resolution regarding authorization for the board to resolve to issue warrants (item
10)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om en emission av totalt högst 200 000
teckningsoptioner. Emissioner enligt detta bemyndigande ska kunna förenas med villkor att
teckningsoptioner ska betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt
förenas med villkor enligt 14 kap aktiebolagslagen, dock att teckningsoptioner även ska kunna
emitteras vederlagsfritt. Emission av teckningsoptioner ska kunna ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, och rätt att teckna optionerna ska tillkomma bolagets konsulter
och/eller rådgivare och bolagets helägda dotterbolag QSub AB och Qapital Inc, med rätt och
skyldighet för QSub AB och Qapital Inc att vidareöverlåta teckningsoptionerna till bolagets
konsulter och/eller rådgivare.
The board proposes that the general meeting authorizes the board to, until the next annual general
meeting and on one or several occasions, issue not more than 200,000 warrants. Issue of warrants under
the present authorization can be made with conditions that warrants shall be paid in cash, by contribution
in kind or by set-off and/or otherwise with conditions in accordance with Chapter 14 of the Swedish
Companies Act, however warrants may be issued at no consideration. The Issue of warrants can further be
made with deviation from shareholders’ preferential rights, and the right to subscribe for the warrants
shall vest in the company’s consultants and/or advisors as well as the company’s wholly-owned
subsidiaries QSub AB and Qapital Inc, with right and obligation for the subsidiaries to transfer the warrants
to the company’s consultants and/or advisors

Av teckningsoptionerna kan maximalt så många komma att förvärvas av deltagare att,
tillsammans med övriga utestående optioner (vilka ej ännu utnyttjats till att förvärva aktier i
bolaget och för vilka strikeperioden ännu ej löpt ut) som förvärvats av deltagare inom antingen
svenskt eller amerikanskt optionsprogram, inkluderat de optioner som förvärvas av deltagare
under de optionsprogram som föreslås ovan i punkt 8 på stämmans dagordning samt de
optioner som tilldelas deltagare under justerad och omformulerad Qapital, Inc. 2017 Equity Plan
ovan i punkt 9 på stämmans dagordning, vid varje tidpunkt uppgår till maximalt 23% av det
totala antalet aktier i bolaget vid full utspädning. Återstående optioner, dvs. optioner som
eventuellt innehas QSub AB och/eller Qapital, Inc och som inte förvärvats av deltagare, ska
makuleras.
The maximum number of warrants that can be acquired by participants is limited to a number that,
together with other outstanding warrants or options (which have not yet been exercised or for which the
strike period has not yet passed) acquired by participants either in a Swedish or US warrant program,
including warrants acquired by participants in the warrant programs proposed above in item 8 on the EGM
agenda and options granted under the Amended and Restated Qapital, Inc. 2017 Equity Plan under item 9
on the EGM agenda, at any given time amounts to a maximum of 23 percent of the total number of shares
in the company fully diluted. Any remaining warrants, i.e. warrants held by either Qsub AB and/or Qapital,
Inc and which have not been acquired by participants, shall be cancelled.

Vid utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna kan aktiekapitalet komma att ökas med
sammanlagt högst 34 000 kronor. För varje emitterad teckningsoption ska till bolaget erläggas
en marknadsmässig premie, vilken bestäms av styrelsen med tillämpning av Black & Scholes
värderingsmodell.
In case of full subscription of the issued warrants, the share capital of the company may increase with a
maximum of SEK 34,000. For each warrant a marketable price, decided by the board using the Black &
Scholes model, shall be paid.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att erbjuda incitament för bolagets
konsulter och rådgivare anställda i bolaget.
The purpose of the authorization is to enable the company to offer incentives for the company’s
consultants and advisors.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidtaga de
smärre justeringar i stämmans beslut om bemyndigande som kan visa sig nödvändiga i
samband med registrering vid Bolagsverket.
The board or the one that the board appoints, shall have the rights to make minor adjustments of the
above stated decision, which might be necessary in conjunction with the registration of the decision at the
Swedish Companies Registration Office.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid bolagsstämman.
This decision regarding authorization for the board to decide on issue of warrants requires support of the
shareholders representing at least two-thirds of both cast votes as well as the shares represented at the
meeting in order to be valid.

Handlingar och ytterligare information
Documentation and further information

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Munkbron 9, 1TR,
111 28 Stockholm från och med den 5 november 2018. Kopior av dessa handlingar kommer
även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets webbplats www.qapital.com.
Necessary documentation, will be kept available at the company at address Munkbron 9, 1TR, 111 28
Stockholm, from 5 November, 2018. Copies of the documents will be sent by post, without any cost for the
recipient, to shareholders requesting so and stating their postal address. The documents will also be
available at the company’s website www.qapital.com.

Aktieägare påminns om att de vid bolagsstämman har rätt till upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § ABL.
Shareholders are reminded of the right to, at the general meeting, ask questions to the
board of directors and the CEO in accordance with the Swedish Companies Act, Chapter 7,
Section 32

______________________
Stockholm i november 2018
Stockholm in November 2018

Qapital Insight AB (publ)
Styrelsen
the Board of Directors

