
 

 

Styrelsens för Evolution AB (publ) förslag till beslut om 
bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av 
teckningsoptioner  

Punkt 18: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om 
återköp av teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden 
fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om 
att till marknadsvärde (vilket skall grundas på den genomsnittliga volymviktade 
kursen för bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) 
återköpa de 3 928 650 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av extra 
bolagsstämman den 16 januari 2020 och som överlåtits till innehavare och inte 
återköpts (vilka berättigar innehavarna att teckna 3 928 650 nya aktier). 
Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i 
Bolaget för 373,90 kr per aktie under perioden från och med dagen efter avgivande 
av delårsrapporten för januari‒december 2022 till och med den dag som infaller 30 
kalenderdagar efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–
december 2022 (dock senast 28 mars 2023).  

Teckningskursen och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till kan under 
vissa förutsättningar komma att omräknas i enlighet med villkoren för 
teckningsoptionerna. Det noteras att om Evolutions aktiekurs i samband med 
perioden för utnyttjande överstiger 598,15 kr (dvs. 200% av den ursprungskurs 
som förevar vid utgivandet av optionerna) ska teckningskursen och det antal aktier 
som varje teckningsoption berättigar till teckning av omräknas (i syfte att sätta ett 
takvärde på optionerna) och att en eventuell omräkning kommer att beaktas vid 
fastställandet av det värde till vilka optionerna kan köpas tillbaka. De fullständiga 
villkoren för teckningsoptioner av serie 2020/2023, inklusive hur takvärdet ska 
beräknas, återfinns på bolagets webbplats www.evolution.com. 

Styrelsen skall bemyndigas att besluta om de närmare villkoren för genomförandet 
samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av detta 
beslut.  

Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av bolagets aktie samtidigt som 
optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig teckningsoptionernas 
värde och/eller använda sådant värde för att utnyttja ej återköpta 
teckningsoptioner. Återköpta teckningsoptioner skall hållas i Bolagets förvar och 
makuleras utan att överlåtas vidare. 

* * * 
Stockholm i mars 2022 

Evolution AB (publ) 
Styrelsen 

 


