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PROTOKOLL
fört vid årsstämma i Infant Bacterial
Therapeutics AB (publ) org. nr
556873-8586, den 4 maj 2022
§1

Val av ordförande vid stämman m.m.
Beslutades att utse advokat Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Antecknades att
ordföranden skulle föra protokollet.
Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfitlliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att
aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stätrunan endast genom att rösta på förhand, s.k.
poströstning,
Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1
och Bilaga 2.
Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som
omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.

§2

Val av en eller två justeringspersoner
Utsågs Jannis Kitsakis och Sten Irwe att justera protokollet.

§3

Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

§4

Godkännande av dagordning
Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för
bolagsstämman.

§5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6
april 2022, Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 6 april 2022.
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen
framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats
under mer än tre veckor före stämman.

§ 7a

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2021 i framlagt skick.
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§ 7b

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet överförs i ny räkning.

§ 7c

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
Beviljades styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfri het för
räkenskapsåret 2021. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i
röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§B

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma ska vara fem utan suppleanter. Beslutades vidare att bolaget
ska ha en revisor utan suppleanter.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska
utgå med 300 000 kronor per år, saint en oförändrad extra ersättning för arbetet som arbetande
styrelseordförande om 400 000 kronor per år, och till övriga i bolaget ej anställda ledamöter
med 150 000 kronor per år vardera.
Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i
ersättningsutskottet ska utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till envar
av de övriga ledamöterna i utskottet. Beslutades även om att ett arvode ska utgå med 40 000
kronor till ordföranden saint 20 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i
ersättningsutskottet avseende tiden 4 maj 2021 till 4 maj 2022.

82,65035-v4

Beslutades slutligen, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.
§ 10

Val av styrelseledamöter
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Margareta Hagman, Eva
Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren och Peter Rothschild till styrelseledamöter
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Robert Molander hade avböjt omval,

§ 11

Val av styrelsens ordförande
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Peter Rothschild till
styrelsens ordförande.

§ 12

Val av revisor
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Deloitte AB till bolagets
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13

Beslut om valberedning
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning ska utses i
enlighet med det förfarande som angetts i kallelsen till stämman, Bilaga 5.
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§ 14

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig hos
bolaget och på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman.
Beslutades om godkännande av styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 6.

§ 15

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget
i kallelsen till stämman, Bilaga 7.

§ 16

Beslut om emissionsbemyndigande
Antecknades att styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
av B-aktier, Bilaga 8, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats under mer än tre veckor före stämman.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträddes av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

§ 17

Beslut om införande av incitamentsprogram
Antecknades att styrelsens förslag till beslut om införande av ett incitatnentsprogratn, Bilaga
9, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats under
mer än tre veckor före stämman,
Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ IS

Stämmans avslutande
Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet
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Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
Aktieägarna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 4
maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs årsstämman genom förhandsröstning
med stöd av tillfälliga lagregler. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen
eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.
Rätt att delta och anmälan
En aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 26 april 2022 och
anmäla sig till stämman senast tisdagen den 3 maj 2022 genom att ha avgett sin
förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten
kommer bolaget tillhanda senast den dagen.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att
aktieägaren blir införd i aktieboken per den 26 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig
(s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i
förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra
bankdagen efter den 26 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k.
poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt
formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.ibtherapeutics.com.
Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste
vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 3 maj 2022. Ifyllt formulär skickas till Infant
Bacterial Therapeutics AB (publ), Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm. Ifyllt formulär får även
inges elektroniskt och ska då skickas till ibt@ibtherapeutics.com. Om aktieägaren
förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor
framgår av förhandsröstningsformuläret.
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman
Val av en eller två justeringspersoner
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

DocuSign Envelope ID: CD3314BD-1O90-470E-903C-11846790AB06

XMFANT

r.-3 Ac TE:R uu

TFIERAPEUTICS

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter
a) Omval av Margareta Hagman
b) Omval av Eva Id&I
c) Omval av Anthon Jahreskog
ci) Omval av Kristina Sjöblom Nygren
e) Omval av Peter Rothschild
11. Val av styrelsens ordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om valberedning
14. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
17. Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram
Förslag till beslut m.m.
Punkt 1 — Stämmoordförande
Valberedningen, som består av styrelsens ordförande Peter Rothschild, Per- Erik Andersson
(Annwall & Rothschild Investments AB), Sebastian Jahreskog och Jannis Kitsakis (Fjärde
AP-fonden), föreslår att advokat Erik Sjöman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen
istället anvisar väljs till ordförande på årsstämman.
Punkt 2 — Justeringspersoner
Till justeringspersoner föreslås Jannis Kitsakis och Sten Irwe eller, vid förhinder för någon
eller båda av dem, den eller de som valberedningen i stället anvisar. Justeringspersonernas
uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt
återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 3 — Röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som
upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och
som kontrollerats av justeringspersonerna.
Valberedningens förslag avseende punkterna 8

13 på dagordningen

Punkt 8 — Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Fem ledamöter utan suppleanter. En revisor utan suppleanter.
Punkt 9 — Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att arvode åt styrelse och revisorer ska utgå enligt följande: Till
styrelsens ordförande ska utgå 300 000 kronor (tidigare 250 000 kronor) per år samt en
oförändrad extra ersättning om 400 000 kronor per år för arbetet som arbetande
styrelseordförande. Till övriga i bolaget ej anställda ledamöter ska utgå 150 000 kronor
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(tidigare 125 000 kronor) per år och ledamot. För ersättningsutskottet föreslås ett arvode om
40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i
utskottet. Vidare föreslås att till ersättningsutskottet ska utgå ett arvode om 40 000 kronor till
ordföranden samt 20 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna avseende tiden 4 maj
2021 till 4 maj 2022, i enlighet med valberedningens förslag till årsstämman 2021.
Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 10 — Val av styrelseledamöter
Omval av Margareta Hagman, Eva IMn, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren och
Peter Rothschild. Robert Molander har avböjt omval.
Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida,
www.ibtherapeutics.com.
Punkt 11 — Val av styrelsens ordförande
Omval av Peter Rothschild.
Punkt 12

Val av revisor

Omval av Deloitte AB. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation.
Punkt 13 — Beslut om valberedning
Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget,
vilka får utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra
valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den
30 juni 2022 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den
till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara
valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse
ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning ges tillfälle att utse
ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ledamöterna ska offentliggöras så snart de
utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2023. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Om den aktieägare som ledamoten utsetts av inte längre utgör en av de tre till röstetalet
största aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och
en ledamot för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur ges möjlighet
att inträda i stället för denne. Om en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår
ur valberedningen ska den aktieägare som utsett ledamoten i fråga ha rätt att utse ny
ledamot i valberedningen. Om denne avstår från att utse en ny ledamot ska valberedningen,
om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den aktieägare
som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en ledamot i
valberedningen.
Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman
2023 för beslut:
a)
b)
c)
d)

förslag till stämmoordförande
förslag till styrelse
förslag till styrelseordförande
förslag till styrelsearvoden
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e)
f)
g)
h)

förslag till revisor
förslag till revisorsarvode
förslag avseende skäliga kostnader för valberedningen
förslag rörande valberedning Inför 2024 års årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 7b, 14-17 på dagordningen
Punkt 7b

Dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.
Punkt 14

Ersättnings rapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över
ersättningar som upprättats enligt aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §.
Punkt 15 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i IBT. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och
förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.
Riktlinjernas främjande av IBTs affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
IBT utvecklar, och avser att marknadsföra och sälja, ändamålsenliga, säkra och effektiva
läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller
behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn. För mer information om IBTs
affärsstrategi, se årsredovisningen.
En framgångsrik implementering av affärsstrategin och tillvaratagandet av IBTs långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att IBT kan rekrytera, motivera och behålla
kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För
detta krävs att IBT kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att
ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.
I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av
bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte
heller det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslagit att
årsstämman 2022 ska anta För mer information om dessa program, se
www.ibtherapeutics.com.
Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast
kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman
kan därutöver — och oberoende av dessa riktlinjer — besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar. Totalersättningen till ledande befattningshavare bör
innehålla en avvägd blandning av ovan nämnda komponenter och villkor vid uppsägning
samt avgångsvederlag. Styrelsen bör årligen utvärdera huruvida aktie- eller
aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.
Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande
befattningshavarens ansvar och roll samt kompetens och erfarenhet i relevant befattning.
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Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 40 procent av den fasta årliga
kontantlönen.
För ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska pensionsförmåner vara
premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 33 procent av den fasta
årliga kontantlönen.
Övriga förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån.
Sådana förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och
överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt på respektive geografisk
marknad. Övriga förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årliga
kontantlönen.
Upphörande av anställning
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst sex månader. Fast
kontantlön under uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag får sammantaget inte
överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för ett år. Vid uppsägning från
befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte understiga tre månader och
avgångsvederlag får inte utgå.
Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning
Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan
vara finansiella eller icke-finansiella. Den kan också utgöras av individanpassade kvantitativa
eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar koncernens
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha
en tydlig koppling till IBTs affärsstrategi eller främja befattningshavarens långsiktiga
utveckling.
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period
om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig
kontantersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts.
Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till
verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare
ansvarar verkställande direktören för bedömningen.
Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och
anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas
totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över
tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid
utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.
Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens
beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska
upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut
vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.
Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för
koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen. Vid styrelsens
behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören
eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.
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Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose IBTs långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa IBTs ekonomiska bärkraft. Som
angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i
ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.
Beskrivningar av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter
beaktats
I förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2022 har den högsta nivån för rörlig
kontantersättning höjts från 30 till 40 procent av den fasta årliga kontantlönen. IBT har inte
mottagit några synpunkter från aktieägarna att beakta vid framtagandet av detta förslag.
Punkt 16 — Styrelsens förslag till beslut om emIssionsbemyndigande
StyrelSen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av B-aktier. Styrelsen ska
kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor
som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
När det gäller emission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
(riktade emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas
med mer än tjugo procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när
emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk för en riktad emission.
Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen
ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt
vem som ska ha rätt att teckna aktierna, Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras
kapital för finansieringen åv bolagets fortsatta kliniska verksamhet samt att möjliggöra en
breddning av ägarbasen i bolaget,
Punkt 17 — Styrelsens förslag till beslut om införande av Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram avsett för
bolagets anställda och nyckelpersoner verksamma på konsultbasis genom i) riktad emission
av teckningsoptioner till bolaget alternativt bolagets helägda dotterbolag IBT Baby AB, org.nr
559110-7353 ("Dotterbolaget»), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna
till deltagare i incitamentsprogrammet, Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att
teckna en (1) ny B-aktie i bolaget,
Styrelsen bedömer att det är angeläget och I alla aktieägares intresse att de anställda och
andra nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets fortsatta 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 och samhörighet med bolaget och dess
aktieägare.
Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna
incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för
nyteckning av B-aktier, cirka 2,64 procent av aktierna och cirka 2,04 procent av rösterna.
Den procentuella utspädningen har i fråga om aktierna beräknats enligt formeln 1-(befintligt
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antal aktier/nytt antal aktier), och i fråga om rösterna beräknats enligt formeln 1-(befintligt
antal röster/nytt antal röster). Vid beräkningen har hänsyn inte tagits till redan utestående
teckningsoptioner i incitamentsprogrammet som implementerades 2017 respektive 2020.
Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.
Detta förslag har beretts av ersättningsutskottet och därefter av styrelsen i samråd med
externa rådgivare. Avgående styrelseledamoten Robert Molander ingår i ledningsgruppen
och har inte deltagit i styrelsens beredning av eller beslut i frågan.
Riktad emission av teckningsoptioner till bolaget eller Dotterbolaget
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 304 500
teckningsoptioner enligt följande villkor.
1.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma bolaget eller Dotterbolaget, överteckning kan inte ske.

2.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i
införandet av incitamentsprogramrnet, varigenom bolagets anställda och andra
nyckelpersoner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget.
Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och
behålla kvalificerade medarbetare.

3.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast
den 13 maj 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

4.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

5.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till
en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen
för bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under perioden tio
(10) handelsdagar före den 4 maj 2022. Om teckning sker till överkurs ska
överkursen tillföras den fria överkursfonden.

6.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med
villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juni 2025 till och med den 30
september 2025.

7.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer bolagets
registrerade aktiekapital att öka med 82 990,560062 kronor (baserat på nuvarande
kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

8.

B-aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB.

9.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla sedvanliga villkor avseende omräkning
mm, vilka framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i
Incitamentsprogrammet
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Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna att bolaget eller
Dotterbolaget överlåter högst 304 500 teckningsoptioner till bolagets VD, ledande
befattningshavare och andra anställda och nyckelpersoner verksamma på konsultbasis, eller
av dessa personer helägda bolag, enligt nedanstående principer.
•

Kategori A — VD: VD kan tilldelas högst 120 000 teckningsoptioner.

O

Kategori B — andra ledande befattningshavare: deltagare inom denna kategori kan
tillsammans tilldelas högst 115 000 teckningsoptioner och högst 75 000
teckningsoptioner kan tilldelas per person inom kategorin.

o

Kategori C — andra anställda och nyckelpersoner verksamma på konsultbasis:
deltagare inom denna kategori kan tilldelas högst 69 500 teckningsoptioner och högst
20 000 teckningsoptioner kan tilldelas per person inom kategorin.

Tecicningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts
utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen
med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie). Beräkningen av
optionspremien ska utföras av en oberoende värderingsexpert.
För att möjliggöra deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna får styrelsen besluta om en
extra bonusutbetalning som netto efter avdrag för skatter och avgifter motsvarar 100% av
optionspremien.
Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket optionsinnehavaren ska vara förpliktad
att erbjuda bolaget eller Dotterbolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av
dessa, under vissa förutsättningar.
Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet förutsätter att sådan
överlåtelse lagligen kan ske och att den enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga
administrativa kostnader.
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner från berättigade personer ska ske under tiden från
och med den 16 maj 2022 till och med den 31 maj 2022. Styrelsen ska emellertid ha rätt att
förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för
anställda vars förvärv sker efter den initials anmälningsperiodens utgång.
Kostnader för incitamentsprogrammet
Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare
och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till maximalt 80 000 kronor. Bolagets
kostnader för bonusutbetalningar motsvarande optionspremien beräknas uppgå till cirka
4 800 000 kronor.
Utöver de kostnader som anges ovan bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer
att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och
aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.
Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget
Teckningsoptionsprogram 2017/2022
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Den 4 maj 2017 beslutade årsstämman om införande av ett incitamentsprogram genom
riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget. Antalet utgivna teckningsoptioner
uppgår till 280 000. Totalt 260 000 teckningsoptioner har överlåtits till anställda.
Överlåtelserna har skett på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts vid tidpunkten
för överlåtelserna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 3 april 2022 till och med den 3
maj 2022 för varje teckningsoption påkalla teckning av en och en tiondels (1,1) ny B-aktie i
bolaget till en teckningskurs per aktie om 272,41 kronor (omräkning har skett i enlighet med
optionsvillkoren med anledning av nyemissioner under november 2017 och januari 2018).
Teckningsoptionsprogram 2020/2024
Den 16 juni 2020 beslutade årsstämman om införande av ett incitamentsprogram genom
riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget, Antalet utgivna teckningsoptioner
uppgår till 376 000. Totalt 244 073 teckningsoptioner har överlåtits till anställda.
Överlåtelserna har skett på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts vid tidpunkten
för överlåtelserna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 30
september 2024 för varje teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget till
en teckningskurs per aktie om 400 kronor.
Det förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.
Majoritetskrav
Besluten enligt ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. För
giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Övrigt
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar
som krävs för beslutets registrering och genomförande.
Övrig information
Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag framläggs genom att de kommer att hållas
tillgängligt hos bolaget och på www.ibtherapeutics.com senast tre veckor före stämman och
sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även
bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill
förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden
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som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt
bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska
framställas via e-post till ibt@ibtherapeutics.com eller via post till Infant Bacterial
Therapeutics AB (publ), Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm, senast den 24 april 2022.
Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida,
senast den 29 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare
som har begärt dem och uppgett sin adress.
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till
11 226 184 och det totala antalet röster till 14 625 808, varav 377 736 är A-aktier och 10 848
448 är B-aktier.
Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som
finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf. Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) har
organisationsnummer 556873-8586 och säte i Ståckholm.
Stockholm i april 2022
Styrelsen för Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)
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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING
Formuliiret ska vara Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 3
maj 2022.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier
i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), org.nr 556873-8586, vid årsstämma onsdagen den 4 maj
2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieligare

Personnummer/organisationsnummer

Förd kill (ont undertecknaren 'sir ställföreträdare fdr aktieligare som lir juridisk person): Undertecknad ör
styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieligaren och fdrsäkrar på heder och samvete att jag ör
behörig att avge denna fdrhandsröst fdr aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieligamns
beslut
Försälcran (ont undertecknaren fdretrlider aktiellgareit enligt fullmakt): Undertecknad förstikrar på heder och
samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och into tir återkallad

Ort och datum

Nainntechning

Namnförtydligande

Telefonnummer

E-post
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Gör så här:
o

Fyll i samtliga uppgifter ovan

o

Markera valda svarsalternativ nedan

o

Skriv ut, underteckna och skicka formuläret med post till Infant Bacterial Therapeutics AB (publ),
Bryggargatan 10, II 1 21 Stockholm, Ifyllt och undertecknat formulär får liven inges elektroniskt
och ska då skickas till ibt@ibtherapeutics.com

o

Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som
ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för
en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare
för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna

o

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren
är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för aft få
rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid
respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att
markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller
ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.
Förhandsröstningsformulliret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Infant Bacterial
Therapeutics AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 3 maj 2022. En förhandsröst kan återkallas fram till och
med tisdagen den 3 maj 2022 genom att kontakta Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) via e-post till
ibt@ibtherapeutics.com eller med post till Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), Bryggargatan 10, 111 21
Stockholm.
Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast
daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist
kommit Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt
formulär kan komma att lämnas utan avseende.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgårrglig
på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
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Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics den 4 maj 2022
Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman saint hålls
tillgängliga på bolagets webbplats.
1, Val av ordförande vid stämman
Ja O

Nej I-.3

2, Val av en ellertvå justeringspersoner
2.1. Jannis Kitsakis eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen anvisar
Ja O

Nej O

2,2 Sten Irwe eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen anvisar
Ja O

Nej O

3.Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja O

Nej O

4. Godkännande av dagordning
Ja CI

Nej El

5.Prövning av om stlimman blivit behörigen sammankallad
Ja El

Nej O

6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen
Ja CI

Nej O

7a, Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Ja CI

Nej El

7b.Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
Ja O

Nej O

7c.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
I. Peter Rothschild
Ja O

Nej O

2.Margareta Hagman
Ja O

Nej O

3.Million Jahreskog
Ja CI

Nej CI

•
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4. Robert Molander
Ja O

Nej 0

S. Eva Iden
Ja O

Nej El

6. Kristina Sjöblom Nygren
Ja O

•

Nej O

7. Staffan Strömberg
Ja 0

Nej O

•

8. Bestlimmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
8.1 Antal styrelseledamöter
Ja ID

Nej 0

8.2 Antal revisorer
Ja O

Nej O

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9.1 Arvode till styrelsen
Ja El

Nej O

9.2 Arvode till ersättningsutskottet avseende tiden från föregående årsstämma
Ja O

Nej O

9.3 Arvode till revisorerna
Ja O

Nej O

10. Val av styrelseledamöter
a. Omval av Margareta Flagman som styrelseledamot
Ja O

Nej 0

b.Omval av Eva Idffi som styrelseledamot
Ja O

Nej O

c.Omval av Anthon Jahreskog som styrelseledamot
Ja El

Nej O

d. Omval av Kristina Sjöblom Nygren som styrelseledamot
Ja O

Nej O

e. Omval av Peter Rothschild som styrelseledamot
Ja O

Nej O

11. Val av styrelseordförande
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Omval av Peter Rothschild som styrelseordförande
Ja O

Nej O

12.Val av revisor
Omval av Deloitte AB
Ja O

Nej n

13.Beslut om valberedning
Ja El Nej O
14. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
Ja D Nej O
15.Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Ja El Nej O
16.Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Ja O Nej O
17.Styrelsens förslag till beslut om införande av ineitamentsprogram
Ja O Nej O

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till
fortsatt bolagsstämma
(l

is endast om aktiealtaren nar en sådant ons emål)
•

rVI

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

k
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Bilaga 5
Beslut om valberedning
Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka får utse
varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Vid
sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2022 avgöra vilka som är
de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i
valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberednillgens ordförande, Om någon av de tre största
aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning ges
tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ledamöterna ska offentliggöras så snart
de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2023. Valberedningens mandatperiod sträcker sig
fram till dess att ny valberedning utsetts.
Om den aktieägare som ledamoten utsetts av inte längre utgör en av de tre till röstetalet största
aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och en ledamot för
den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet ståt' näst i tur ges möjlighet att inträda i stället för
denne. Om en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen ska den
aktieägare som utsett ledamoten i fråga ha rätt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avstår
från att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående
mandattid, tillfråga den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar
utse en ledamot i valberedningen.
Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2023 för
beslut:
a) förslag till stämtnoordförande
b)förslag till styrelse
c)förslag till styrelseordförande
d) förslag till styrelsearvoden
e) förslag till revisor
f) förslag till revisorsarvode
g)förslag avseende skäliga kostnader för valberedningen
h) förslag rörande valberedning inför 2024 års årsstämma.
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Ersättningsrapport 2021
Introduktion
Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Infant
Bacterial Therapeutics AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2021. Rapporten
innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av
bolagets utestående incitamentsprogram. Rapporten har upprättats I enlighet med aktiebolagslagen
och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och
om incitamentspiogram.
Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Anställda och
personalkostnader) på sidorna 35-36 i årsredovisningen för 2021. Information om
ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 56-57 i
årsredovisningen för 2021.
Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och
redovisas i not 4 på sidan 35-36 i årsredovisningen för 2021.
Utveckling under 2021
Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 67 i årsredovisningen 2021.
Bolagets ersättningsriktlinier: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser
En förutsättning för en framgångsrik Implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet
av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.
Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en
konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande
befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön,
rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner, Den rörliga kontantersättningen ska
vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade
kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig
koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.
Riktlinjerna finns på www.ibtherapeutics.com/sv/investerard.
En mindre avvikelse mot de övergripande riktlinjer för rörlig ersättning förklaras av att utöver
bonus för 2021 betalades en bonus om 100 tkr ut till VD under 2021, denna betalning härstammar
från en överenskommelse från 2019 kring ersättning kopplad till antal rekryterade patienter i
studien.
Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på
www.ibtherapeutics.coni/sv/invesierare/.
Ingen ersättning har krävts tillbaka, Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna
har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.
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Tabell la — Totalersättning till verkställande direktören under 202.E (kSEK)
1
Fast ersättning
Befattningshavarens
namn (position)
Staffan Strömberg
(VD)

Grundlön

2
Rörlig ersättning*

Andra
förmåner Ettårig

2 739

166

3

4

5

Pensionskostnad** Totalersättning

Andelen fast
resp. rörlig
ersättning

878

823

68/32

4 606

* En mindre avvikelse mot de övergripande riktlinjer för rörlig ersättning förklaras av att utöver bonus för 2021 betalades en bonus om 100
tkr ut till VD under 2021, denna betalning härstammar från en överenskommelse från 2019 kring ersättning kopplad till antal rekryterade
patienterlstudien
** Pensionskostnader (kolumn 3), som I sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Tabell lb — To₹alersättning till verkställande direktören under 2020 (kSEK)
1
Fast ersättning
Befattningshavarens Grundlön
namn (position)
Staffan Strömberg
(VD)

2 355

Andra
förmåner

2
Rörlig ersättning
Ettårig

159

5

4
Pensionskostnad*

336

765

Totalersättning
3 616

6
Andelen fast resp.
rörlig ersättning
86/14

* Penslonskostnader (kolumn 4), är premiehestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Aktiebaserad ersättning
IBT har två utestående aktierelaterade incitamentsprogram
Teckningsoptioner 2017/2022
Årsstämman den 4 maj 2017 beslutade om införande av ett incitamentsprogram, Teckningsoptioner
2017/2022 genom riktad emission av teckningsoptioner till ett av bolaget särskilt för ändamålet bildat
dotterbolag. Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 280 000 st.
Teckningsoptionerna överläts juni 2017 på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån
ett beräknat marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes
värderingsmodell.
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med 3 april 2022 till och med den 3 maj 2022 för
varje teckningsoption påkalla teckning av en och en tiondels (1,1) ny aktie i bolaget till en
teckningskurs per aktie motsvarande 272,41 kronor, omräknat efter nyemissioner under november
2017 och januari 2018.
Teckningsoptionerna omfattas av hembud vilket stipulerar att optlonerna ska säljas tillbaka till IBT
Baby AB om den anställde från teckningsdagen avslutar sin anställning inom ett år med 100%, inom
två år med 75%, inom tre år med 50% och inom fyra år med 25%.
Optionerna medför ingen rätt till utdelning.
Optionerna har ställts ut till marknadsvärde och har därför ej medfört någon förmån som föranleder
avsättning till sociala avgifter i moderbolaget.
Teckningskurs per aktie överstiger balansdagens börskurs på IBT-aktien varför optionerna inte medför
någon utspädning vid beräkning av resultat per aktie.
Totalt marknadspris för utfärdade 200 000 teckningsoptioner uppgick under det andra kvartalet 2017
till 884 tkr.
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Under det andra kvartalet 2020 tilldelades totalt 50 000 teckningsoptioner, Totalt marknadspris för
tilldelade 50 000 teckningsoptioner uppgick under det andra kvartalet 2020 till 17 tkr.
Under det fjärde kvartalet 2020 tilldelades totalt 10 000 teckningsoptioner. Totalt marknadspris för
tilldelade 10 000 teckningsoptioner uppgick under det fjärde kvartalet 2020 till 27 tkr.
Per balansdagen den 31 december 2021 hade 260 000 (260 000) st. teckningsoptioner emitterats.
Återstående 20 000 st. teckningsoptioner har reserverats för framtida anställda.
Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen till följd av det införda
incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av
B-aktier cirka 2,26 procent av aktierna och cirka 1,75 procent av rösterna.

Teckningsoptioner 2020/2024
Årsstämman den 16 juni 2020 beslutade om införande av ett incitamentsprogram,
Teckningsoptioner 2020/2024 genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterföretaget
IBT Baby AB. Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 375 000 st.
Under september månad 2020 har 185 027 teckningsoptioner överlåtits på
marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde vid
tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
Under det första kvartalet 2021 har 49 046 optioner tilldelats. Totalt marknadspris för
utfärdade 49 046 teckningsoptioner under det första kvartalet 2021 uppgick till 88 tkr. Under
det tredje kvartalet 2021 har 10 000 optioner tilldelats. Totalt marknadspris för utfärdade 10
000 teckningsoptioner under det tredje kvartalet 2021 uppgick till 3 tkr.
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med 1 juli 2024 till och med den 30
september 2024 för varje Teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny B-Aktie i bolaget till
en teckningskurs per aktie motsvarande 400 kronor. Per balansdagen den 31 december
2021 hade 244 073 (185 027) st. teckningsoptioner emitterats. Återstående 130 927 st.
teckningsoptioner har reserverats för framtida anställda.
Teckningsoptionerna omfattas av hembud vilket stipulerar att optionerna ska säljas tillbaka
till IBT Baby AB om den anställde från teckningsdagen avslutar sin anställning inom ett år
med 100%, inom två år med 75%, och inom tre år med 50%.
Optionerna medför ingen rätt till utdelning. Optionerna har ställts ut till marknadsvärde och
har därför ej medfört någon förmån som föranleder avsättning till sociala avgifter i
moderbolaget. Teckningskurs per aktie överstiger balansdagens hörskurs på IBT-aktien
varför optionerna inte medför någon utspädning vid beräkning av resultat per aktie.
Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen till följd av det införda
incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för
nyteckning av B-aktier cirka 2,13 procent av aktierna och cirka 1,69 procent av rösterna.
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Tabell 2 — Aktieoptionsprogram (verkställande direktören)
Information för det rapporterade räkenskapsåret*
Huvudsakliga villkor för aktieprogrammen

Befattningshavarens
namn
(position)
Staffan
Strömberg
(VD)

Ingående
balans

3
5
4
Datum för Datum
Utgång av
inlåsningsperiod
tilldelning
för
intjäna
nde

6
Aktierätt
er vid
årets
början

Utgående balans

Under året
7
Tilldelade

8
Intjänade

10
11
9
Föremål Tilldelade Aktier
föremål
som ej
för
för
prestatlo intjänats
nsvlllkor vid årets Inlåsning
utgång
speriod

1
Programin
ets namn

2
Presta
tionsp
erlod

2017/
2022"

20172022

2017-0630

202206.01

2022-06.01

70 000

0

0

0

0

70 000

2020/
20202024*** 2024

2020-0930

202306.01

2023-06.01

50 000

0

0

0

0

50 000

120 000

0

0

0

0

120 000

Totalt

* Under år 2021 skedde inga förändringar
**Period för utnyttjande: 2022-04-03-2022-05-03. Lösenpris (SEK): 272,41
***Period för utnyttjande: 2024-07-01-2024-09-30. Lösenpris (SEK): 400

Jämförande intormation avseende toranarmgar ersattning och bolagets resultat
I. • •

f

å

0.0,0

01

å

a.

Tabell 3 — Förändringar I ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade
räkenskapsåren (RR) (kSEK)

Ersättning till
verkställande
direktören
Bolagets
rörelseresultat
Genomsnittlig
ersättning baserat
på antalet
heltidsekvIvalenter
anställda*

2021

2020

2019

2018

2017

4 606 (+27,4 %)

3 616 (+12,2%)

3 224 (-3,2%)

3 331(+8,1%)

3 081(+44,0%)

-44 578 (-38,0%)

-71 918 (-52,4%)

-47 200 (-19,7%)

-39 417 (-9,1%)

-36 141 (+5,1%)

606 (-4,0%)

631 (+52,0%)

415 (+12,2%)

370 (-31,0%)

537 (+57,5%)

Exklusive ledande befattningshavare
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Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i IBT. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som
görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar
inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.
Riktlinjernasfrän
av IBTs ciffärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
IBT utvecklar, och avser att marknadsföra och sälja, ändamålsenliga, säkra och effektiva läkemedel
som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar
som drabbar spädbarn. För mer information om IBTs aftårsstrategi, se årsredovisningen.
En framgångsrik implementering av affiirsstrategin och tillvaratagandet av IBTs långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet, förutsätter att IBT kan rekrytera, motivera och behålla kompetenta
medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För detta krävs att IBT kan
erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan
erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.
I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av
bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det
långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2022 ska anta:
För mer information om dessa program, se www.ibtherapeutics.com.
Formerna av ersättning non.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig
kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver — och
oberoende av dessa riktlinjer — besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.
Totalersättningen till ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd blandning av ovan nämnda
komponenter och villkor vid uppsägning samt avgångsvederlag. Styrelsen bör årligen utvärdera
huruvida aktie- eller aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.
Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar och
roll saint kompetens och erfarenhet i relevant befattning.
Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 40 procent av den fasta årliga kontantlönen.
För ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska pensionsförmåner vara premiebestätnda.
Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd
pension ska uppgå till högst 33 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Övriga förmåner får innefatta bland annat livförsäla•ing, sjukvårdsförsäkring och bilförmån, Sådana
förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med
vad som marknadsmässigt är brukligt på respektive geografisk marknad. Övriga förmåner får
sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Upphörande av anställning
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst sex månader. Fast kontantlön under
uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp
motsvarande den fasta kontantlönen för ett år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får
uppsägningstiden inte understiga tre månader och avgångsvederlag får inte utgå.

8165035,4

Kriterierför utdelning av rörlig kontantersättning man.
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Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara
finansiella eller icke-finansiella. Den kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller
kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar koncernens affärsstrategi och
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till IBTs
affiirsstrategi eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år.
När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska
fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen
såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning
till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.
Lön och anställningsvillkorför anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för
bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av
ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och
de begränsningar som följer av dessa.
Beslutsprocessenför attfastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om
förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya
riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska
gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstätnman. Ersättningsutskottet ska även följa och
utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer
koncernen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte
verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose IBTs långsiktiga intressen, inklusive
(less hållbarhet, eller för att säkerställa IBTs ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i
ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut
om avsteg från riktlinjerna.
Beskrivningar av betydandeförändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats
I förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2022 har den högsta nivån för rörlig
kontantersättning höjts från 30 till 40 procent av den fasta årliga kontantlönen. IBT har inte mottagit
några synpunkter från aktieägarna att beakta vid framtagandet av detta förslag.
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Bilaga 8
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyncligande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av B-aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission
av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission ska kunna ske med eller titan
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6
aktiebolagslagen,
När det gäller emission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktade
emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo
procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas
i anspråk för en riktad emission.

8165035-v4

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt
att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vein som ska ha rätt att
teckna aktierna. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa
att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av bolagets fortsatta kliniska
verksamhet samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.
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Bilaga 9

3165035-v4

[Fullständigt beslutsföris.kig incitantents:prograini
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Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad
emission av teckningsoptioner till Bolaget alternativt ett dotterbolag till Bolaget
samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i
incitamentsprogrammet (punkt 17 på dagordningen)

Bakgrund
Styrelsen i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), org.nr 556873-8586,("Bolaget")
föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram avsett för
Bolagets anställda och nyckelpersoner verksamma på konsultbasis genom i) riktad
emission av teckningsoptioner till Bolaget alternativt Bolagets helägda dotterbolag IBT
Baby AB, org.nr 559110-7353 ("Dotterbolaget"), samt ii) godkännande av överlåtelse
av teckningsoptionerna till deltagare i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption ska
ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.
Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda
och andra nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets fortsatta 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 och samhörighet
med Bolaget och dess aktieägare.
Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna
incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för
nyteckning av B-aktier, cirka 2,64 procent av aktierna och cirka 2,04 procent av
rösterna. Den procentuella utspädningen har i fråga om aktierna beräknats enligt
formeln 1-(befintligt antal aktier/nytt antal aktier), och i fråga om rösterna beräknats
enligt formeln 1-(befintligt antal röster/nytt antal röster). Vid beräkningen har hänsyn inte
tagits till redan utestående teckningsoptioner i incitamentsprogrammen som
implementerades 2017 respektive 2020. Utspädningen förväntas ha en marginell
påverkan på Bolagets nyckeltal.
Detta förslag har beretts av ersättningsutskottet och därefter av styrelsen i samråd med
externa rådgivare. Avgående styrelseledamoten Robert Molander ingår i
ledningsgruppen och har inte deltagit i styrelsens beredning av eller beslut i frågan.
Riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget eller Dotterbolaget
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 304 500
teckningsoptioner enligt följande villkor.
1.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Bolaget eller Dotterbolaget. Överteckning kan inte ske.

2.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett
led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom Bolagets anställda och
andra nyckelpersoner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget.
Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och
behålla kvalificerade medarbetare.

3.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista
senast den 13 maj 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

4.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
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5.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget
till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda
genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella
prislista under perioden tio (10) handelsdagar före den 4 maj 2022. Om
teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.

6.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet
med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juni 2025 till och med
den 30 september 2025.

7.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer
Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 82 990,560062 kronor
(baserat på nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt
optionsvillkoren).

8.

B-aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Godkännande av överlåtelse
incitamentsprogrammet

av

teckningsoptioner

till

deltagare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna att Bolaget eller
Dotterbolaget överlåter högst 304 500. teckningsoptioner till Bolagets VD, ledande
befattningshavare och andra anställda och nyckelpersoner verksamma på konsultbasis,
eller av dessa personer helägda bolag, enligt nedanstående principer.
O

Kategori A — VD: VD kan tilldelas högst 120 000 teckningsoptioner,

o

Kategori B — andra ledande befattningshavare: deltagare inom denna kategori
kan tillsammans tilldelas högst 115 000 teckningsoptioner och högst 75 000
teckningsoptioner kan tilldelas per person inom kategorin.

•

Kategori C — andra anställda och nyckelpersoner verksamma på konsultbasis:
deltagare inom denna kategori kan tilldelas högst 69 500 teckningsoptioner och
högst 20 000 teckningsoptioner kan tilldelas per person inom kategorin.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som
fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för
överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie).
Beräkningen av optionspremien ska utföras av en oberoende värderingsexpert.
För att möjliggöra deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna får styrelsen besluta om
en extra bonusutbetalning som netto efter avdrag för skatter och avgifter motsvarar
100% av optionspremien.
Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket optionsinnehavaren ska vara
förpliktad att erbjuda Bolaget eller Dotterbolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller
viss del av dessa, under vissa förutsättningar.

2
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Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet förutsätter att
sådan överlåtelse lagligen kan ske och att den enligt styrelsens bedömning kan ske till
rimliga administrativa kostnader.
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner från berättigade personer ska ske under tiden
från och med den 16 maj 2022 till och med den 31 maj 2022. Styrelsen ska emellertid
ha rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande
anmälningsperiod för anställda vars förvärv sker efter den initials anmälningsperiodens
utgång.
Kostnader för incitamentsprogrammet
Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella
rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till maximalt 80 000
kronor. Bolagets kostnader för bonusutbetalningar motsvarande optionspremien
beräknas uppgå till cirka 4 800 000 kronor.
Utöver de kostnader som anges ovan bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet
kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering,
överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.
Övriga utestående aktierelaterade incitatnentsprogram i Bolaget
Teckningsoptionsprogram 2017/2022
Den 4 maj 2017 beslutade årsstämman om införande av ett incitamentsprogram genom
riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget. Antalet utgivna teckningsoptioner
uppgår till 280 000. Totalt 260 000 teckningsoptioner har överlåtits till anställda.
Överlåtelserna har skett på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts vid
tidpunkten för överlåtelserna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 3 april 2022 till och med
den 3 maj 2022 för varje teckningsoption påkalla teckning av en och en tiondels (1,1) ny
B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie om 272,41 kronor (omräkning har skett i
enlighet med optionsvillkoren med anledning av nyemissioner under november 2017
och januari 2018).
Teckningsoptionsprogram 2020/2024
Den 16 juni 2020 beslutade årsstämman om införande av ett incitamentsprogram
genom riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget. Antalet utgivna
teckningsoptioner uppgår till 375 000. Totalt 244 073 teckningsoptioner har överlåtits till
anställda. Överlåtelserna har skett på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts
vid tidpunkten för överlåtelserna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell,
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den
30 september 2024 för varje teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny B-aktie i
Bolaget till en teckningskurs per aktie om 400 kronor.
Det förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.
Majoritetskrav
Besluten enligt ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. För
giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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Övrigt
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering och genomförande.
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Bilaga A
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2022/2026 I INFANT BACTERIAL THERAPEUTICS
AB (PUBL)
1.

DEFINITIONER
I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:
"Aktie" eller "Aktier" betyder aktie eller aktier i Bolaget av serie B.
"Aktiebolagslagen" betyder aktiebolagslagen (2005:551).
"Avstämningsbolag" betyder aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
instrument
finansiella
värdepapperscentraler
och
kontoföring
av
om
(avstämningsförbehåll).
"Bankdag" betyder dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller
som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.
"Bolaget" betyder Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), org.nr 556873-8586.
"Euroclear" avser Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvaltare
enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument.
"Kontoförande institut" betyder bank eller annan som, för det fall Bolaget är ett
Avstämningsbolag, medgetts rätt att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och hos vilken
Optionsinnehavare öppnat konto avseende Teckningsoptioner.
"Marknadsnotering" betyder upptagande av aktie i Bolaget till handel på reglerad
marknad eller någon annan organiserad marknadsplats.
"Optionsinnehavare" avser innehavare av Teckningsoption.
"Teckning" betyder nyteckning av Aktier i Bolaget, i enlighet med 14 kap.
Aktiebolagslagen i enlighet med nedanstående villkor.
"Teckningskurs" betyder den kurs till vilken Teckning av nya Aktier med utnyttjande av
Teckningsoption kan ske.
"Teckningsoption" betyder rätt att teckna nya Aktier i Bolaget mot betalning i pengar
enligt dessa villkor.

2.

TECKNINGSOPTIONER
Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 304 500 stycken.
Bolaget ska, såvida det inte är ett Avstämningsbolag samt
Teckningsoptionerna till VPC-systemet (varvid punkt 3 nedan
Teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order. Bolaget
av Optionsinnehavare Teckning av nya aktier i utbyte mot
avseende Teckningsoptionerna.

3.

valt att även ansluta
ska tillämpas), utfärda
verkställer på begäran
Teckningsoptionsbevis

AVSTÄMNINGSREGISTER OCH KONTOFÖRANDE INSTITUT
Om Bolaget är ett Avstämningsbolag och Bolaget väljer att ansluta
Teckningsoptionerna till VPC-systemet ska Euroclear registrera Teckningsoptionerna i
ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument, varvid inga Teckningsoptionsbevis kommer att
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utges. Teckningsoptionerna ska registreras för Optionsinnehavares räkning på konto i
Bolagets avstämningsregister.
Vad avser registreringar på avstämningskonton till följd av åtgärder enligt stycket ovan
samt punkterna 4-6 nedan, förbinder sig Bolaget att, i tillämpliga fall, före den dag
Bolaget blir Avstämningsbolag anlita Kontoförande institut som ansvarig därför,
Registreringar avseende Teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt punkterna 4
och 6 nedan ska ombesörjas av Kontoförande institut. Övriga registreringsåtgärder som
avser kontot kan företas av det Kontoförande institutet eller annat kontoförande institut.
4.

TECKNING
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 juni 2025 till och med
den 30 september 2025, eller den tidigare dag som följer av punkt 6 nedan, för varje
Teckningsoption påkalla Teckning av en (1) ny Aktie i Bolaget till en Teckningskurs per
Aktie motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets
aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under perioden tio (10) handelsdagar
före den 4 maj 2022.
Omräkning av Teckningskursen, liksom det antal nya Aktier som varje Teckningsoption
berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 6 nedan.
Teckningskursen får dock aldrig understiga Aktiens kvotvärde.
Anmälan om Teckning sker genom skriftlig anmälan till Bolaget, eller, för det fall
Bolaget är ett Avstämningsbolag och Bolaget valt att ansluta Teckningsoptionerna till
VPC-systemet, till Kontoförande Institut anvisat av Bolaget, varvid Optionsinnehavaren,
på fastställd och av Bolaget eller Kontoförande institut tillhandahållen anmälningssedel,
ska ange det antal Aktier som önskas tecknas. Vederbörligen ifylld och undertecknad
anmälningssedel ska tillställas Bolaget eller Kontoförande institut på den adress som
anges i anmälningssedeln så att clan kommer Bolaget eller Kontoförande institut till
handa inom den period Teckning enligt första stycket ovan får påkallas.
Optionsinnehavaren ska samtidigt, i förekommande fall, till Bolaget eller Kontoförande
institut överlämna Teckningsoptionsbevis representerande det antal Teckningsoptioner
som önskas utnyttjas. Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas.
Teckning kan vid alla tillfällen endast ske av det hela antal Aktier som samtliga de
Teckningsoptioner som Optionsinnehavare innehar berättigar till och som denne önskar
utnyttja.
Har Bolaget eller Kontoförande institut inte mottagit Optionsinnehavarens skriftliga
anmälan om Teckning inom den tid som anges i första stycket ovan, upphör rätten till
Teckning.
Betalning för tecknade Aktier ska erläggas inom fem Bankdagar efter det att anmälan
om Teckning ingivits till Bolaget, eller, för det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag, till
Kontoförande institut anvisat av Bolaget, till ett av Bolaget eller av Kontoförande institut
angivet bankkonto,
Efter Teckning verkställs tilldelning av Aktier genom att de nya Aktierna upptas som
interimsaktier i Bolagets aktiebok. För det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag upptas
de nya Aktierna som interimsaktier i den av Euroclear förda aktieboken, och på
Optionsinnehavarens konto i Bolagets avstämningsregister. Sedan registrering skett
hos Bolagsverket blir registreringen av de nya Aktierna i aktieboken, eller i
förekommande fall på Optionsinnehavarens konto i Bolagets avstämningsregister,
slutgiltig. Som framgår av punkt 6 nedan kan tidpunkten för sådan slutgiltig registrering i
vissa fall komma att senareläggas.
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J.

UTDELNING PÅ NY AKTIE

Aktie, som utgivits efter Teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den
bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya Aktierna har registrerats hos
Bolagsverket, eller för det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag första gången på den
avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya Aktierna
registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
6.

OMRÄKNING I VISSA FALL

Om Bolaget, innan Teckningsoptionerna har utnyttjats, vidtar vissa nedan uppräknade
åtgärder ska följande gälla beträffande omräkning:
6.1

Fondemission
Genomför Bolaget en fondemission, ska Teckning, där anmälan om Teckning görs på
sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före
bolagsstämma som beslutar om fondemissionen, verkställas först sedan stämman
beslutat om denna. Aktier som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter
emissionsbeslutet upptas interimistiskt i aktieboken vilket innebär att de inte har rätt att
delta i emissionen. Om Bolaget är ett Avstämningsbolag gäller på motsvarande sätt att
de nya Aktierna registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte
har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter
avstämningsdagen för emissionen.
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad
Teckningskurs liksom ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att
teckna. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

föregående Teckningskurs x antalet Aktler före fondemissionen
omräknad Teckningskurs
antalet Aktier efter fondemissionen

omräknat antal Akiler son) varje
Teckningsoption berälligar lilt

föregående ante! Aktier som varje Teckningsoption gav rätt till x antalet Aktier
efter fondemissionen
antalet Aktier

fondemissionen

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och det omräknade antal Aktier som varje
Teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget, genom styrelsen, snarast
möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission, men tillämpas där Bolaget är ett
Avstämningsbolag först efter avstämningsdagen för emissionen.
6.2

Sammanläggning eller uppdelning av Aktier
Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av Aktierna, ska
punkt 6.1 ovan äga motsvarande tillämpning, varvid, för det fall Bolaget är ett
Avstämningsbolag, som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning
respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

6.3

Nyemission
Genomför Bolaget en nyemission enligt 13 kap. Aktiebolagslagen, med företrädesrätt
för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller betalning genom
kvittning, ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie som
tillkommit på grund av Teckning:
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1.

Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet
om emissionen anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att
Aktie, som tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.

2,

Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning, som påkallas på sådan
tid att Teckning inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den
bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan Bolaget
verkställt omräkning enligt denna punkt 6.3. Aktier, som tillkommit på grund av
sådan Teckning, upptas interimistiskt i aktieboken vilket innebär att de inte har
rätt att delta i emissionen. Om Bolaget är ett Avstämningsbolag gäller på
motsvarande sätt att de nya Aktierna registreras interimistiskt på
avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen.

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte
uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som
belöper på varje Teckningsoption. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen,
enligt följande formler:

föregående Teckningskurs x A/U(6ns genomsnälliga marknadskurs under den
emissionsbeslutet fastställda leckningstkien (Akllens genomsnillskurs)
omräknad Teckningskurs

omräknat antalAktler som varje
Ackningsoptlon berättigar till

Aktiens genomsnillskurs ökad med delpå grundval därav fremräknade
teoretiska värdet på leckningsrätten

föregående antalAktler, som vane Teckningsoption berättigar x (aktiens
genornsnillskurs ökad med det på ~rival därav framräknade teoretiska
värdet på teckningsrätten)
Aktiensgenomsnillskurs

Aktiens genomsnittskurs ska vid Marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av
det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för Aktien enligt marknadsplatsens
officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av
betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

teckningsrättens värde

del antal nya Aktier som högst kan komme att utges enligt emissionsbeslutet
x (Aktiens genomsnittskurs - lecknffigskursen för den nya Aktlen)
antalet Aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten
bestämmas till noll.
Vid beräkning enligt ovanstående formel ska bortses från aktier som innehas av
Bolaget.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska
tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
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Om Bolagets Aktier inte är föremål för Marknadsnotering, ska omräknad Teckningskurs
och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med i denna punkt 6,3 angivna principer.
Omräkningen ska utföras av Bolaget, genom styrelsen, och ska göras med
utgångspunkten att värdet av Teckningsoptionen ska förbli oförändrat,
Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts,
verkställs Teckning endast preliminärt, varvid helt antal Aktier som varje
Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt i
aktieboken, eller för det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag, på avstämningskonto.
Dessutom noteras särskilt att varje Teckningsoption efter omräkning kan berättiga till
ytterligare Aktier. Slutlig registrering i aktieboken, eller för det fall Bolaget är ett
den omräknade
sedan
avstämningskontot,
sker
på
Avstämningsbolag,
fastställts.
Teckningskursen
6.4

Emission enligt 14 kap. eller 15 kap. Aktiebolagslagen
Genomför Bolaget — med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller
betalning genom kvittning — en emission enligt 14 kap, eller 15 kap. Aktiebolagslagen
ska, beträffande rätten till deltagande I emissionen för Aktie som utgivits vid teckning
med utnyttjande av Teckningsoption bestämmelserna i punkt 6.3 första stycket 1 och 2
ovan äga motsvarande tillämpning.
Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte
uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som
belöper på varje Teckningsoption. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen,
enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs

föregående Teckningskurs x Aliens genomsnittliga marknadskurs under den
i emissionsbeslutet fastställda teckningsllden (Alilens genomsnittskurs)
Aktions genomsnillslwrs ökad mod teckningsrättens värde

omräknat antal Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till

föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption berättigar till x (aktiens
genomsnillskurs ökad med teckningsrättens värde)
Aktlens genomsnillskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 6.3 ovan angivits.
Teckningsrättens värde ska vid Marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av det
för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen
noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt marknadsplatsens
officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av
betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska
tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Om Bolagets Aktier eller teckningsrätter inte är föremål för Marknadsnotering, ska
omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med i denna
punkt 6.4 angivna principer. Omräkningen ska utföras av Bolaget, genom styrelsen, och
ska göras med utgångspunkten att värdet av Teckningsoptionen ska förbli oförändrat.
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Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga
motsvarande tillämpning.
6.5

Erbjudande till aktieägarna
Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkterna 6.1-6,4 ovan lämna erbjudande till
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § Aktiebolagslagen, av
Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan
nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan
vederlag ska vid teckning av aktier som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen
aktie inte medför rätt för Optionsinnehavaren till deltagande i erbjudandet tillärripas en
omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier. Omräkningen ska utföras av
Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs

omräknat ante! Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga marknadskurs under den
1 emissionsboslutel fastställda teckningsliden (Aktions genomsnillskurs)
Aktiens genoms►illskurs ökad med värdet av rätten till deltagande
erbjudandet (Inköpsrättens värde)

föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption berättigar till x (akllens
genornsnittskurs ökad medInköpsrättens värde)
Akilens genomsnillskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 6.3 ovan angivits.
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska
värdet av rätten till deltagande I erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde.
Inköpsrättens värde ska härvid vid Marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av
det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt
marknadsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad
av notering av betalkurs ska i stället den för sådan dag som slutkurs noterade
köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska
inte ingå i beräkningen.
För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med
inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av
Teckningskursen och antal Aktier ske med tillämpning så långt som möjligt av de
principer som anges ovan i denna punkt 6.5, varvid följande ska gälla. Om notering
sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten
till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag
under 25 handelsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa
värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med
det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av
notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i
beräkningen. Vid omräkning av Teckningskursen och antal Aktier enligt detta stycke,
ska nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda
anmälningstiden enligt första stycket ovan i denna punkt 6.5. Om sådan notering inte
sker ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med
ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas
ha uppkommit till följd av erbjudandet.
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Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget, genom styrelsen, snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska
tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga
motsvarande tillämpning.
6.6

Företrädesrätt för Optionsinnehavare vid emissioner
Genomför Bolaget — med företrädesrätt för aktieägarna — en nyemission enligt 13 kap.,
eller en emission enligt 14 kap. eller 15 kap. Aktiebolagslågen, äger Bolaget besluta att
ge samtliga Optionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer
aktieägarna. Därvid ska varje Optionsinnehavare, oaktat att Teckning inte verkställts,
anses vara ägare till det antal Aktier som Optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om
Teckning verkställts efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten för
emissionsbeslutet.
Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i
punkt 6.5. ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock
att det antal Aktier som Optionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska
fastställas efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om
erbjudandet.
Om Bolaget skulle besluta att ge Optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med
bestämmelserna i denna punkt 6.6, ska någon omräkning enligt punkterna 6.3, 6.4 eller
6.5 ovan av Teckningskursen och det antal Aktier som belöper på varje
Teckningsoption inte äga rum.

6.7

Kontant utdelning
Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning
som, tillsammans med övriga under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar,
överstiger 15 procent av Aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar
närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till
bolagsstämman lätena förslag om sådan utdelning, ska, vid Teckning som påkallas på
sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan
utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som
varje Teckningsoption berättigar till. Omräkningen ska baseras på den del av den
sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av Aktiernas genomsnittskurs
under ovan nämnd period ("extraordinär utdelning"). Omräkningen utförs av Bolaget,
genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga marknadskurs under en
period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Maier) noteras utan rått
GIi extraordinär utdelning (Aktions genomsnittskurs)
Aktions genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som
utbetalas per Aktie

omräknat ante! Aktier som varje
Tockningsoption berättigar

föregående anta! Aktier som varje Teckningsoption berättigar till x Aktiens
genomsnittskurs ökad med don extraordinära utdelningen som utbetalas per
Aktie
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska vid Marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av
det för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade
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medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för Aktien enligt
marknadsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. 1 avsaknad
av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i
beräkningen.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25
handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för Marknadsnotering och det beslutas om kontant
utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans
med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 100 procent
av Bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och 15 procent av Bolagets
värde, ska, vid Teckning som påkallas vid sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte
medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs
och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till. Vid sådan
omräkning ska Bolagets värde ersätta aktiens genomsnittskurs i formeln. Omräkningen
ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av
Bolagets värde och ska utföras i enlighet med i denna punkt angivna principer av
Bolaget, genom styrelsen.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga
motsvarande tillämpning.
6.8

Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken
minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal
Aktier som varje Teckningsoption berättigar till vid Teckning som verkställs på sådan tid
att aktier som tillkommer genom Teckning inte ger rätt delta i minskningen.
Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktlens genomsnillliga marknadskurs under en
Ud av 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktierna :roteras utan rätt 1111
återbelaining (Aldiens gonomsnillskurs)
Aktions genomsnittskurs ökad med del belopp som återbetalas per Aklie

ornräknat antal Aktier som voile
Teckningsoption berättigar till

föregående ante! Aktiersom varje Teckningsoption berättigar till x Aktiens
genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie
/Valens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 6.3 angivits.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska i
stället för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat
återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat belopp per Akio

det faktiska belopp som återbetalas per Midst Aktie minskat med Aktiens
genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagarnäm►ast
före den dag då Aid's!) noteras ulan taint deltagande l minskningen (Aktiens
genornsnillskurs) .
det antal Aktier! Bolaget som ligger till grund för Iniösen av en Aktie minskat
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mod talel I

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkt 6.3 ovan.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om
25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga
motsvarande tillämpning.
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till
aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning,
minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att
jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och
antal Aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i
denna punkt 6.8.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för Marknadsnotering, ska omräknad Teckningskurs
och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med i denna punkt 6.8 angivna principer.
Omräkningen ska utföras av Bolaget, genom styrelsen, och ska göras med
utgångspunkten att värdet av Teckningsoptionen ska förbli oförändrat.
6.9

Likvidation
Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. Aktiebolagslagen får, oavsett
likvidationsgrunden, Teckning därefter inte påkallas. Rätten att påkalla Teckning upphör
i och med likvidationsbeslutet, oavsett att detta inte må ha vunnit laga kraft.
Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i
frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § Aktiebolagslagen, ska kända Optionsinnehavare
genom skriftligt meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda
likvidationen. I meddelandet ska erinras om att Teckning inte får påkallas, sedan
bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska
Optionsinnehavare oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
påkallande av Teckning — äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet
lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den
bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

6.10

Fusionsplan enligt 23 kap. 15 § Aktiebolagslagen
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § Aktiebolagslagen,
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får Teckning inte därefter påkallas.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan,
ska kända Optionsinnehavare genom skriftligt meddelande enligt punkt 9 nedan
underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det
huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Optionsinnehavarna
erinras om att Teckning inte får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i
enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska
Optionsinnehavare — oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
påkallande av Teckning — äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet
lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning som kan verkställas senast på
tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom
Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.
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6.11

Fusionsplan enligt 23 kap, 28 § Aktiebolagslagen
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § Aktiebolagslagen ska
följande gälla.
Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget och offentliggör Bolagets styrelse
sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lägrutn, ska
Bolaget för det fall att sista dag för Teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter sådant
offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning ("slutdagen").
Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.
Om offentliggörande sker i enlighet med vad som anges ovan, ska Optionsinnehavare
— oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning
äga rätt att påkalla Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före
slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra Optionsinnehavarna 0111
denna rätt samt att Teckning inte får påkallas efter slutdagen.

6.12

inlösen av minoritetsaktier
Blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. Aktiebolagslagen ska
följande gälla.
Äger en aktieägare ("majoritetsaktieägaren") ensam eller tillsammans med dotterföretag
aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren,
enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier
och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad
som anges i 22 kap, Aktiebolagslagen gälla.

6.13

Delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 Aktiebolagslagen
Om bolagsstämman skulle besluta om delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket
Aktiebolagslagen, genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga Bolagets
tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag och Bolaget därvid upplöses
utan likvidation, får anmälan om Teckning inte ske därefter.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan,
ska Optionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda
delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i
den avsedda delningsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att anmälan om
Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning eller sedan
delningsplanen undertecknats av aktieägarna.
Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska
Optionsinnehavaren, oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
Teckning, äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt
att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma
vid vilken delningsplanen ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska
underteckna delningsplanen.

6.14

Delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 Aktiebolagslagen
Genomför Bolaget en s.k. partiell delning enligt 24 kap. I § andra stycket 2
Aktiebolagslagen, genom vilken en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett
eller flera andra bolag utan att Bolaget upplöses, ska en omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier tillämpas. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen,
enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga marknadskurs under en
lid av 25 handelsdagar räknat from. den dag då Aktierna noteras utan rätt till
del av dolnIngsvederlag (Aktiens genomsnittskurs)
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Aktiens genomsnittskurs ökad med det delningsvederlag som utbetalas per
Aktie

omräknat antal Miler son? varje
recknlngsoptlon berättigar till

föregående ante! Aktior som varje Teckningsoption berättigar tillx Alliens
genomsnittskurs ökad med det delningsvederlag som utbetalas per Milo
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkt 6.3 ovan.
För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är
föremål för Marknadsnotering ska värdet av det delningsvederlag som utges per aktie
anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period
om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen för Aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av
betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.
För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är
föremål för Marknadsnotering ska värdet av delningsvederlaget, så långt möjligt,
fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier
som kan bedömas ha uppkommit till följd av att delningsvederlaget utgivits.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om
25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för Marknadsnotering, ska omräknad Teckningskurs
och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer,
Omräkningen ska utföras av Bolaget, genom styrelsen, och ska göras med
utgångspunkten att värdet av Teckningsoptionen ska förbli oförändrat.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga
motsvarande tillämpning.
Innehavarna ska inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det
eller de bolag som vid partiell delning övertar tillgångar och skulder från Bolaget.
6.16

Återinträde av teckningsrätt
Oavsett'vad under punkterna 6.9 till 6.14 ovan sagts om att Teckning inte får påkallas
efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller delningsplan eller
utgången av ny slutdag vid fusion, eller delning, ska rätten att påkalla Teckning åter
inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen inte
genomförs.

6.16

Rätt att justera vid oskäligt resultat
Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna punkt 6 och skulle, enligt Bolagets
bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens
tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska
kompensation som Optionsinnehavare erhåller i förhållande till aktieägarna inte är
skälig, ska Bolagets styrelse genomföra omräkningen av Teckningskursen och antalet
Aktier på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av Teckningskursen
och antalet Aktier leder till ett skäligt resultat. Omräkningen ska ha som utgångspunkt
att värdet av Teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.
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6.17

Avrundning m.m.
Vid omräkning enligt ovan ska Teckningskurs avrundas till helt öre, varvid ett halvt öre
ska avrundas uppåt, samt antalet Aktier avrundas till två decimaler. För den händelse
behov uppkommer att omräkna valuta från utländsk valuta till svenska kronor eller från
svenska kronor till utländsk valuta ska styrelsen, med beaktande av gällande
Valutakurs, fastställa omräkningskursen.

6.18

Konkurs
För den händelse Bolaget skulle. försättas i konkurs, får Teckning inte därefter påkallas.
Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får Teckning återigen påkallas.

7.

SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET
Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i punkt 6 ovan angiven åtgärd som skulle
medföra en omräkning av Teckningskursen till ett belopp understigande Aktiernas
kvotvärde.

8.

FÖRVALTARE
För Teckningsoptioner som är förvaltarregistrerade
enligt lagen om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (1998:1479) ska vid
tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Optionsinnehavare.

9.

MEDDELANDEN
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska tillställas varje Optionsinnehavare och
annan rättighetshavare som skriftligen har meddelat sin postadress till Bolaget, eller, för
det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag samt valt att även ansluta Teckningsoptionerna
till VPC-systemet, varje Optionsinnehavare och annan rättighetsinnehavare som är
antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

10.

ÄNDRING AV VILLKOR
Bolaget äger besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning,
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt
Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och
Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt avseende försämras.

11.

SEKRETESS
Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare.
Bolaget har, för det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag samt valt att även ansluta
Teckningsoptionerna till VPC-systemet, rätt till insyn i det av Euroclear förda
avstämningsregistret över Optionsinnehavare och att i samband därmed erhålla
uppgifter avseende bland annat namn, person- eller organisationsnummer, adress och
antal innehavda Teckningsoptioner för respektive Optionsinnehavare.

12.

TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM
Svensk lag gäller för Teckningsoptionerna och därmed sammanhängande rättsfrågor.
Tvist i anledning av Teckningsoptionerna ska avgöras av allmän domstol med
Stockholms tingsrätt som första Instans eller sådan annan domstol som Bolaget
skriftligen godkänner.

13.

ANSVARSBEGRÄNSNING
lfråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget, Kontoförande
institut och/eller Euroclear gäller
beträffande Euroclear med beaktande av
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bestämmelserna i lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument — att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om
strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Kontoförande institut eller
Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Inte heller är Bolaget, Kontoförande institut och/eller Euroclear skyldigt att i andra fall
ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, eller i förekommande fall Kontoförande
institut eller Euroclear, varit normalt aktsamt. Bolaget, Kontoförande institut och
Euroclear är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.
Föreligger hinder för Bolaget, Kontoförande institut och/eller Euroclear att vidta åtgärd
enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden
skjutas upp till dess hindret har upphört.
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