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Styrelsens förslag till beslut om personaloptioner 
 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett incitamentsprogram 
för ledande befattningshavare enligt vad som framgår nedan. 
Syftet med förslaget är att skapa förutsättning för att attrahera och rekrytera 
kvalificerad personal samt att öka motivationen för nyanställda genom att 
bli involverade och arbeta för en positiv värdeökning av Bolagets aktier. 
Styrelsen anser vidare att utställandet av personaloptioner enligt nedan är 
till fördel för Bolaget och Bolagets aktieägare. 
 
Programmet består av högst 400 000 personaloptioner som kan utövas 
med så kallat vesting-villkor under en period från 36 månader från att 
personaloptioner tilldelas till och med 12 månader därefter. Varje 
personaloption berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Oasmia till ett 
pris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för 
Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden två veckor före 
tilldelning. Rätt att tilldelas personaloptioner ska tillkomma ledande 
befattningshavare som rekryteras under 2020. Optionerna utgår 
vederlagsfritt. 
 
Styrelsen, eller en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté, ska inom 
ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare 
utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen 
äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller 
marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta 
justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i Bolaget eller 
dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja 
optionerna inte längre är ändamålsenliga. 
 
Kostnaderna för Bolaget ska redovisas löpande enligt IFRS 2, varvid den 
redovisade kostnadseffekten framför allt beror på aktiekursutvecklingen 
medan den slutliga faktiska kostnaden beror på i vilken grad optionerna 
kommer att tjänas in under den så kallade vesting-perioden samt utövas. 
Styrelsen föreslår för närvarande inte något särskilt säkerställande av 
aktieleverans samt utbetalningar till följd av optionsutnyttjandet, bland 
annat då programmet inte antas ha väsentlig finansiell påverkan och 
endast motsvarar cirka 0,1 procent utspädning.  
 
Förslaget innebär att anställda i Bolaget tilldelas personaloptioner vilka 
berättigar till förvärv av aktier i Bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 
kapitlet aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om personaloptioner är 
giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna 
rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 
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