
   

   
 
 
Kallelse till årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) 

2022-04-19 AAC Clyde Space AB (publ) 
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma 
torsdag den 19 maj 2022. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning. VDs anförande 
kommer att publiceras på bolagets hemsida efter årsstämman. 
 
Information med anledning av coronaviruset (COVID-19) 

Med stöd av 20 § i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- 
och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att inte tillåta deltagande från aktieägare i egen person eller 
genom ombud vid bolagsstämman torsdag den 19 maj 2022. Aktieägarna kan däremot påverka stämman 
genom poströstning enligt nedan förfarande.  

Förhandsröstning 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § 
lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor. Observera att detta är det enda sättet att delta och utöva sin rösträtt vid 
bolagsstämman torsdag den 19 maj 2022. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. 
Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.aac-clyde.space. En aktieägare som utövar sin 
rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. 
Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. 

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdag den 18 maj 2022. Det ifyllda formuläret 
ska skickas till: AAC Clyde Space AB, Att: Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, 
Sverige. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: ann-christin.lejman@aac-
clydespace.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. 
Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten 
ogiltig. 

För att ha möjlighet att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken på avstämningsdagen som är onsdag den 11 maj 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera 
sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdag den 
11 maj 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan 
tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredag den 13 maj 2022 kommer dock att beaktas vid 
framställningen av aktieboken. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i 
förekommande fall, stämmoprotokoll.  

Poströstningsformuläret ger aktieägarna möjlighet att rösta för att en dagordningspunkt ska tas upp vid 
en framtida bolagsstämma istället. För att beslutet ska skjutas fram till en framtida bolagsstämma krävs 
det att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. I sådana fall ska styrelsen 
bestämma datum för den framtida stämma, vid vilken aktieägare ska tillåtas att delta i egen person och 
genom ombud. 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 



   

Om stämman 

Bolagsstämman hålls torsdag den 19 maj 2022 klockan 10.00, aktieägarna får ej delta i person eller genom 
ombud. Fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som fyller en funktion för att 
genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsman). 
Styrelsen har utsett advokat Marcus Nivinger att öppna stämman. 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman;  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;  

3. Godkännande av dagordningen;  

4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;  

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;  

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen;  

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 
och koncernbalansräkningen; 

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen; 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;   

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella 
revisorssuppleanter;  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer; 

12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; 

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet; 

14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram A) till Bolaget för 
överlåtelse till anställda i Sverige inom ramen för incitamentsprogrammet; 
 

15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram B) till Bolaget för 
överlåtelse till anställda utanför Sverige inom ramen för incitamentsprogrammet; 
 

16. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram C) till Bolaget för 
överlåtelse till styrelseledamöter inom ramen för incitamentsprogrammet; och 

17. Avslutande av stämman.  

Valberedningens förslag till beslut 

Valberedningen bestående av Dino Lorenzini, John Wardlaw (utsedd av Coralinn LLP), Mathias Dittrich 
(utsedd av Soltorpet AB), och Rolf Hallencreutz (styrelseordförande i Bolaget) har lämnat följande förslag 
till beslut. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1, 10-12 och 16 



   

i föreslagen dagordning. Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till ändring 
av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid 
årsstämma den 23 maj 2019 som alltjämt gäller. Principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida. 

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att advokat Marcus Nivinger vid Setterwalls Advokatbyrå utses till ordförande vid 
stämman, och vid hans förfall den som styrelsen istället utser.  

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella 
revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska 
ha en registrerad revisor. 

Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer 

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara 
oförändrat. Arvodet ska uppgå till 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till var och 
en av de ordinarie styrelseledamöterna. Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå 
enligt godkänd räkning.  

Punkt 12: Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter  

Valberedningen föreslår omval av Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Per Danielsson, Will Whitehorn, Anita 
Bernie och Nicole Robinson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Vidare föreslås att Rolf Hallencreutz omväljs till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna 
styrelseledamöterna kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.aac-clyde.space.  

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB föreslås bli omvald som revisor, vilket 
överensstämmer med styrelsens rekommendation.  

Punkt 16: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram C) till Bolaget för överlåtelse 
till styrelseledamöter inom ramen för incitamentsprogrammet 
 
Valberedningen i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 (”Bolaget”, och tillsammans med 
dotterbolag ”Koncernen”), föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner 
(incitamentsprogram), även innefattande godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan 
(”Långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025:C”). Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av 
aktier i Bolaget. För teckningsoptionerna gäller även de närmare villkor, bland annat angående 
teckningskurs och den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas, som framgår av Bilaga A. 
 
Bakgrund 

Detta förslag till beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner har lagts 
fram då valberedningen, bestående av Dino Lorenzini, John Wardlaw och Mathias Dittrich (Rolf 
Hallencreutz, sammankallande i valberedningen tillika Bolagets styrelseordförande, har inte deltagit i 
beslutet om incitamentsprogram), bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa 
delaktighet för styrelseledamöter i Bolaget vad avser Bolagets och koncernens utveckling samt säkerställa 
att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Det är också angeläget att 
motivera till fortsatt anställning respektive uppdrag. Valberedningen föreslår därför att årsstämman ska 
fatta beslut om emission av teckningsoptioner enligt nedan. 



   

Villkor för emissionen  

1. Bolaget ska vederlagsfritt emittera högst 390 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger 
rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK, och vid fullt 
utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital således komma att öka med 15 600 
SEK (förutsatt att ingen omräkning skett vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande som 
kan påverka aktiekapitalökningen till följd av de villkor som föreslås gälla för 
teckningsoptionerna). 

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av 
Bolaget, varefter Bolaget ska överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter i Bolaget 
(”Deltagarna”).  

3. Bolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske i särskild teckningslista inom trettio (30) 
kalenderdagar från datumet från bolagsstämmans emissionsbeslut.  

4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Överlåtelse av teckningsoptionerna sker 
vederlagsfritt till Deltagarna.  

5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med 
den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025. Löptiden är således cirka tre (3) år från 
utgivningstillfället. Teckning av nya aktier får inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende 
insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet). Teckningsoptioner som 
inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 31 december 2025 upphör att gälla. 

6. Den kurs, till vilken teckning av aktie ska kunna ske, ska uppgå till den volymvägda 
genomsnittskursen för Bolagets aktier på First North Growth Market under de 5 handelsdagar 
som infaller närmast före dagen för årsstämman den 19 maj 2022. Teckningskursen får inte 
understiga aktiernas kvotvärde och inte heller aktiens verkliga marknadsvärde. Eventuell överkurs 
ska tillföras den fria överkursfonden. 

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats på avstämningskonto. 

8. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna enligt de riktlinjer som anges nedan.  

9. För teckningsoptionerna ska de villkor gälla, bland annat innefattandes sedvanliga 
omräkningsvillkor, som framgår i valberedningens fullständiga förslag. 

 

Riktlinjer för Bolagets överlåtelse av teckningsoptioner 

Teckningsoptionerna ska erbjudas till förvärv av de personer som framgår av nedanstående tabell med 
angiven högsta tilldelning:  

Kategori Maximalt antal 
teckningsoptioner per 
Deltagare 

Styrelseordförande 90 000 (1 person) 

Styrelseledamot 60 000 (5 personer*) 
* Avser befintliga styrelseledamöter (exklusive ordförande) förutsatt omval vid årsstämman 2022. 
 
Endast de personer som ingår i nämnda kategorier ska erbjudas rätt att förvärva teckningsoptioner. 
Valberedningen ska besluta om vilka personer som ska ingå i respektive kategori och vilka personer som 



   

ska erhålla teckningsoptioner. Vid eventuell utjämning ska Deltagarna i respektive kategori ha rätt till 
förvärv av samma antal teckningsoptioner.  
 
Tilldelning av teckningsoptioner till Deltagare utanför Sverige ska – i förekommande fall – vara avhängigt 
skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning 
kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. 
 
Deltagarna i Långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025:C ska av Bolaget erhålla en kontantersättning 
motsvarande det förmånsvärde som uppstår till vid tilldelningen (grant) av optionen, om något sådant 
uppstår. 
 
Deltagarna får utnyttja deras teckningsoptioner för teckning av aktier genom ett så kallat ”cashless-
exercise” förfarande, varigenom ett lägre antal aktier kan tecknas för en lösenkurs motsvarande aktiernas 
kvotvärde. 
 
Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt  

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa delaktighet för Deltagarna vad avser 
Bolagets och Koncernens utveckling samt att säkerställa att dessa personer delar målsättningen att 
generera värdeskapande tillväxt, samt att motivera till fortsatt anställning respektive uppdrag.  
Teckningsoptionerna föreslås emitteras till Bolaget för överlåtelse till Deltagare i incitamentsprogrammet. 
 
Utspädning, kostnader m.m.  

Bolaget har ett totalt aktiekapital om 7 730 037,72 SEK fördelat på totalt 193 250 943 aktier. Varje aktie 
berättigar till en röst i Bolaget. 
 
Det finns 4 032 000 teckningsoptioner utestående genom tre (3) långsiktiga incitamentsprogram för 
anställda och ledande befattningshavare och styrelsen i Koncernen, av vilket det första programmet 
omfattar 928 000 teckningsoptioner (”2020/2023:A”), det andra 2 912 000 teckningsoptioner 
(”2020/2023:B”) och det tredje 192 000 teckningsoptioner (”2020/2023:C”). Vardera teckningsoption 
under respektive program ger rätt att teckna en ny Aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna 
motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på 
Nasdaq First North Growth Market under perioden för de fem handelsdagarna som inföll närmast före 
dagen för bolagsstämman den 2 juni 2020. Teckningsoptionerna ska för samtliga program kunna utnyttjas 
från och med den (i) 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023. Teckningsoptioner som inte har 
utnyttjats för teckning av aktier senast den 31 december 2023 upphör att gälla. 
 
Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner i Bolaget som emitteras inom ramen för detta förslag 
kommer totalt 390 000 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i 
enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor gällande för teckningsoptionerna), medförande en 
maximal utspädning om cirka 0,2 procent såvitt avser Bolagets aktiekapital tillika totala aktie/röstetal. 
Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande 
i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier 
respektive röster vid fullt utnyttjande. 
 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna enligt detta förslag till incitamentsprogram för 
styrelseledamöter och vid ett fullt utnyttjande av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag till 
incitamentsprogram för anställda utanför Sverige och i Sverige (samtliga tre förslagen ska behandlas på 
årsstämman den 19 maj 2022) kommer totalt 6 210 000 aktier att emitteras i Bolaget, vilket innebär en 
utspädning om cirka 3,11 procent (varav cirka 0,2 procent avser incitamentsprogrammet för 
styrelseledamöter, cirka 0,8 procent avser incitamentsprogrammet för anställda i Sverige och cirka 2,11 
procent avser incitamentsprogrammet för anställda utanför Sverige) såvitt avser Bolagets aktiekapital 
tillika totala aktie/röstetal. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier 



   

respektive röster vid fullt utnyttjande i samtliga incitamentsprogram i förhållande till summan av 
nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt 
utnyttjande enligt samtliga incitamentsprogrammen. 
 
Teckningsoptionerna har värderats av en oberoende expert anlitad av Bolaget enligt Black & Scholes 
formel. Eftersom teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna inte kan 
fastställas förrän den 18 maj 2022 har en fiktiv teckningskurs om 2,2 SEK använts i beräkningarna. Varje 
teckningsoption har därigenom värderats till 0,68 SEK. 
 
Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att överlåtas vederlagsfritt förväntas särskilda sociala 
avgifter uppkomma för Koncernen. Dessa avgifter kommer preliminärt att uppgå till cirka 31,42 procent 
av marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid tillfället för överlåtelse av teckningsoptionerna. Vilket 
innebär, baserat på en preliminär värdering av varje teckningsoption om 0,68 SEK, att totala sociala 
avgifter för Bolaget inom ramen för incitamentsprogrammet uppgår till 44 867,76 SEK, förutsatt att 
samtliga teckningsoptioner överlåts till Deltagarna. Beräkningarna av sociala avgifter inom programmet 
har baserats på att sociala avgifter enbart behöver betalas för tre av styrelseledamöterna (inklusive 
ordföranden) vilket innefattar 210 000 teckningsoptioner. Det ska även uppmärksammas att tillämpliga 
skatteregler i olika jurisdiktioner kan komma förändras. Deltagarna i Långsiktigt incitamentsprogram 
2022/2025:C ska även av Bolaget erhålla en kontantersättning motsvarande det förmånsvärde som 
uppstår till vid tilldelningen (grant) av optionen, om något sådant uppstår. 
 
De ytterligare externa kostnader som uppstår i anledning av incitamentsprogrammet är framförallt 
kostnader för rådgivning samt för registrering och praktisk hantering av programmet. Löpande 
administrationskostnader och andra kostnader är marginella. 
 
Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal. 
 
Begränsningar avseende dispositioner och utnyttjande av teckningsoptioner  

Deltagarna kommer inte att kunna disponera över teckningsoptionerna utan att de dessförinnan har 
erbjudits Bolaget, och kommer endast kunna teckna aktier med stöd av teckningsoptionerna efter 
särskilda överenskomna intjänandeperioder (s.k. vesting). Sådana begränsningar kommer att avtalas med 
respektive Deltagare i samband med deras förvärv av teckningsoptioner från Bolaget i separata 
teckningsoptionsavtal. Enligt teckningsoptionsavtalen ska det totala antalet teckningsoptioner som 
tilldelats varje Deltagare tjänas in i tre lika delar på datumet för respektive årsstämma i företaget år 2023 
till 2025 (dvs. cirka 33 procent av det totala antalet teckningsoptioner kommer att tjänas in varje år) och 
villkorat av fortsatt uppdrag/anställning i Koncernen. Till exempel kommer en vid förutvarande 
årsstämma tillsatt styrelseledamot som vid dagen för årsstämman som hålls år 2023 fortfarande innehar 
sin styrelseledamotpost (det fordras inte nödvändigtvis omval vid årsstämman 2023) att få behålla de 
teckningsoptioner som tjänats in år 2022/2023 (dvs. cirka 33 procent av den maximala tilldelningen) och 
motsvarande person som fortsatt innehar sin styrelseledamotpost vid dagen för årsstämman 2024 
kommer att få behålla teckningsoptioner som tjänats in under 2022/2023 och 2023/2024 (dvs. cirka 66 
procent av den maximala tilldelningen), med förbehåll för vissa villkor gällande avträdande av 
tjänst/uppdrag i förtid (s.k. good and bad leaver-villkor) och andra för teckningsoptionsavtal sedvanliga 
villkor. 
 
Förslagets beredning 

Föreslaget incitamentsprogram har beretts av valberedningen i samråd med externa rådgivare och efter 
konsultationer med vissa större aktieägare. Det slutliga förslaget har lagts fram av valberedningen 
(exklusive Rolf Hallencreutz). 



   

Övrigt 

Det föreslås att bolagsstämman antar det ovan beskrivna incitamentsprogrammet och beslutar om 
emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor även innefattar godkännande av Bolagets 
överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna.  
 
Den verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de mindre 
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav, samt att 
verkställande direktören ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av incitamentsprogrammet som 
föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.  
 
Majoritetskrav 

Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, 
liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av 
bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av 
aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna. 
 
Styrelsens förslag till beslut 

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 2, 4, 8 och 13-15 i 
föreslagen dagordning. 

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Styrelsen föreslår att stämmans ordförande ska färdigställa röstlängden tillsammans med 
justeringspersonen baserat på inkomna och giltiga poströstningsformulär. 

Punkt 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner 

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att denna ska vara Magnus Melin (Setterwalls 
Advokatbyrå), och vid hans förfall den som styrelsen istället utser. 

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon 
utdelning för räkenskapsåret 2021. 
 
Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram 
till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning 
eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av 
aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. 
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad 
för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. 
Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre 
justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut. För ett giltigt beslut om förslaget om 
bemyndigande för styrelsen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare 
representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda 
aktierna. 
 



   

Punkt 14: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram A) till Bolaget för överlåtelse 
till anställda i Sverige inom ramen för incitamentsprogrammet 
 
Styrelsen i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 (”Bolaget”, och tillsammans med dotterbolag 
”Koncernen”), föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner 
(incitamentsprogram), även innefattande godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan 
(”Långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025:A”). Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning 
av aktier i Bolaget. För teckningsoptionerna gäller även de närmare villkor, bland annat angående 
teckningskurs och den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas, som framgår av Bilaga A. 
 
Bakgrund 

Detta förslag till beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner har lagts 
fram då styrelsen bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för 
anställda, inklusive konsulter, i Koncernen vad avser Bolagets och koncernens utveckling samt säkerställa 
att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Det är också angeläget att 
motivera till fortsatt anställning respektive uppdrag. Styrelsen föreslår därför att årsstämman ska fatta 
beslut om emission av teckningsoptioner enligt nedan. 
 
Villkor för emissionen  

1. Bolaget ska vederlagsfritt emittera högst 1 620 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption 
ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK, och vid fullt 
utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital således komma att öka med 64 
800 SEK (förutsatt att ingen omräkning skett vid tidpunkten för teckningsoptionernas 
utnyttjande som kan påverka aktiekapitalökningen till följd av de villkor som föreslås gälla för 
teckningsoptionerna). 

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas 
av Bolaget, varefter Bolaget ska överlåta teckningsoptionerna till anställda i Sverige (inklusive 
konsulter) i Koncernen (”Deltagarna”).  

3. Bolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske i särskild teckningslista inom fem (5) 
kalenderdagar från datumet från bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska äga rätt att 
förlänga tiden för teckning.  

4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Överlåtelsen av 
teckningsoptionerna sker vederlagsfritt till Deltagarna. 

5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och 
med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025. Löptiden är således cirka tre (3) år 
från utgivningstillfället. Teckning av nya aktier får inte äga rum under så kallade ”stängda 
perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler 
avseende insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet). 
Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 31 december 
2025 upphör att gälla. 

6. Den kurs, till vilken teckning av aktie ska kunna ske, ska uppgå till den volymvägda 
genomsnittskursen för Bolagets aktier på First North Growth Market under de 5 
handelsdagar som infaller närmast före dagen för årsstämman den 19 maj 2022. 
Teckningskursen får inte understiga aktiernas kvotvärde och inte heller aktiens verkliga 
marknadsvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 



   

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats på 
avstämningskonto. 

8. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna enligt närmare anvisningar från Bolagets 
styrelse enligt de riktlinjer som anges nedan.  

9. För teckningsoptionerna ska de villkor gälla, bland annat innefattandes sedvanliga 
omräkningsvillkor, som framgår i styrelsens fullständiga förslag. 

Riktlinjer för Bolagets överlåtelse av teckningsoptioner 

Teckningsoptionerna ska erbjudas till förvärv av de personer som framgår av nedanstående tabell med 
angiven högsta tilldelning:  

Kategori Maximalt antal 
teckningsoptioner per 
Deltagare 

Koncernledning 90 000 

Ledning 60 000 

Personal 30 000 
 
Endast de personer som ingår i nämnda kategorier ska erbjudas rätt att förvärva teckningsoptioner. 
Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i respektive kategori och vilka personer som ska 
erhålla teckningsoptioner. Vid eventuell utjämning ska Deltagarna i respektive kategori ha rätt till förvärv 
av samma antal teckningsoptioner. Styrelseledamöter i Bolaget tillåts inte delta. 
 
Tilldelning av teckningsoptioner till Deltagare utanför Sverige ska – i förekommande fall – vara avhängigt 
skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning 
kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. 
 
Deltagarna i Långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025:A ska av Bolaget erhålla en kontantersättning 
motsvarande det förmånsvärde som uppstår till vid tilldelningen (grant) av optionen, om något sådant 
uppstår. 
 
Bolaget får möjliggöra för Deltagarna att utnyttja deras teckningsoptioner för teckning av aktier genom 
ett så kallat ”cashless-exercise” förfarande som Bolaget finner erforderligt, inklusive men inte begränsat 
till lånefinansierat utnyttjande av teckningsoptionerna eller teckning av ett lägre antal aktier utan kontant 
likvid. 
 
Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt  

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa delaktighet för Deltagarna vad avser 
Bolagets och Koncernens utveckling samt att säkerställa att dessa personer delar målsättningen att 
generera värdeskapande tillväxt, samt att motivera till fortsatt anställning respektive uppdrag.  
Teckningsoptionerna föreslås emitteras till Bolaget för överlåtelse till Deltagare i incitamentsprogrammet. 
 
Utspädning, kostnader m.m.  

Bolaget har ett totalt aktiekapital om 7 730 037,72 SEK fördelat på totalt 193 250 943 aktier. Varje aktie 
berättigar till en röst i Bolaget.  
 
Det finns 4 032 000 teckningsoptioner utestående genom tre (3) långsiktiga incitamentsprogram för 
anställda och ledande befattningshavare och styrelsen i Koncernen, av vilket det första programmet 



   

omfattar 928 000 teckningsoptioner (”2020/2023:A”), det andra 2 912 000 teckningsoptioner 
(”2020/2023:B”) och det tredje 192 000 teckningsoptioner (”2020/2023:C”). Vardera teckningsoption 
under respektive program ger rätt att teckna en ny Aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna 
motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på 
Nasdaq First North Growth Market under perioden för de fem handelsdagarna som inföll närmast före 
dagen för bolagsstämman den 2 juni 2020. Teckningsoptionerna ska för samtliga program kunna utnyttjas 
från och med den (i) 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023. Teckningsoptioner som inte har 
utnyttjats för teckning av aktier senast den 31 december 2023 upphör att gälla. 
 
Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner i Bolaget som emitteras inom ramen för detta förslag 
kommer totalt 1 620 000 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i 
enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor gällande för teckningsoptionerna), medförande en 
maximal utspädning om cirka 0,83 procent såvitt avser Bolagets aktiekapital tillika totala aktie/röstetal. 
Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande 
i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier 
respektive röster vid fullt utnyttjande. 
 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna enligt detta förslag till incitamentsprogram för anställda i 
Sverige och vid ett fullt utnyttjande av teckningsoptioner enligt styrelsens och valberedningens förslag till 
incitamentsprogram för anställda utanför Sverige och för styrelseledamöter (samtliga tre förslagen ska 
behandlas på årsstämman den 19 maj 2022) kommer totalt 6 210 000 aktier att emitteras i Bolaget, vilket 
innebär en utspädning om cirka 3,11 procent (varav cirka 0,2 procent avser incitamentsprogrammet för 
styrelseledamöter, cirka 0,8 procent avser incitamentsprogrammet för anställda i Sverige och cirka 2,11 
procent avser incitamentsprogrammet för anställda utanför Sverige) såvitt avser Bolagets aktiekapital 
tillika totala aktie/röstetal. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier 
respektive röster vid fullt utnyttjande i samtliga incitamentsprogram i förhållande till summan av 
nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt 
utnyttjande enligt samtliga incitamentsprogrammen. 
 
Teckningsoptionerna har värderats av en oberoende expert anlitad av Bolaget enligt Black & Scholes 
formel. Eftersom teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna inte kan 
fastställas förrän den 18 maj 2022 har en fiktiv teckningskurs om 2,2 SEK använts i beräkningarna. Varje 
teckningsoption har därigenom värderats till 0,68 SEK. 
 
Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att överlåtas vederlagsfritt förväntas särskilda sociala 
avgifter uppkomma för Koncernen. Dessa avgifter kommer preliminärt att uppgå till cirka 31,42 procent 
av marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid tillfället för överlåtelse av teckningsoptionerna. Vilket 
innebär, baserat på en preliminär värdering av varje teckningsoption om 0,68 SEK, att totala sociala 
avgifter för Bolaget inom ramen för incitamentsprogrammet uppgår till 346 122,72 SEK, förutsatt att 
samtliga teckningsoptioner överlåts till Deltagarna. Det ska även uppmärksammas att tillämpliga 
skatteregler i olika jurisdiktioner kan komma förändras. Deltagarna i Långsiktigt incitamentsprogram 
2022/2025:A ska även av Bolaget erhålla en kontantersättning motsvarande det förmånsvärde som 
uppstår till vid tilldelningen (grant) av optionen, om något sådant uppstår. 
 
De ytterligare externa kostnader som uppstår i anledning av incitamentsprogrammet är framförallt 
kostnader för rådgivning samt för registrering och praktisk hantering av programmet. Löpande 
administrationskostnader och andra kostnader är marginella. 
 
Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal. 
 



   

Begränsningar avseende dispositioner och utnyttjande av teckningsoptioner  

Deltagarna kommer inte att kunna disponera över teckningsoptionerna utan att de dessförinnan har 
erbjudits Bolaget, och kommer endast kunna teckna aktier med stöd av teckningsoptionerna efter 
särskilda överenskomna intjänandeperioder (s.k. vesting). Sådana begränsningar kommer att avtalas med 
respektive Deltagare i samband med deras förvärv av teckningsoptioner från Bolaget i separata 
teckningsoptionsavtal. Enligt teckningsoptionsavtalen ska det totala antalet teckningsoptioner som 
tilldelats varje Deltagare tjänas in i tre lika delar beräknat per den 1 juni från 2022 till 2025 (dvs. cirka 33 
procent av det totala antalet teckningsoptioner kommer att tjänas in varje år) och villkorat av fortsatt 
uppdrag/anställning i Koncernen, med förbehåll för villkoren i ett separat teckningsoptionsavtal som ska 
ingås mellan varje Deltagare och Bolaget. Till exempel kommer en anställd/anlitad person som varit 
anställd sedan föregående 1 juni som är fortsatt anställd/anlitad vid 1 juni år 2023 att få behålla de 
teckningsoptioner som tjänats in år 2022/2023 (dvs. cirka 33 procent av den maximala tilldelningen) och 
motsvarande person som är fortsatt anställd/anlitad vid 1 juni 2024 kommer att få behålla 
teckningsoptioner som tjänats in under 2022/2023 och 2023/2024 (dvs. cirka 66 procent av den maximala 
tilldelningen), med förbehåll för vissa villkor gällande avträdande av tjänst/uppdrag i förtid (s.k. good and 
bad leaver-villkor) och andra för teckningsoptionsavtal sedvanliga villkor. 
 
Förslagets beredning 

Föreslaget incitamentsprogram har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare och efter 
konsultationer med vissa större aktieägare. Det slutliga förslaget har lagts fram av Styrelsen. 
 
Övrigt 

Det föreslås att bolagsstämman antar det ovan beskrivna incitamentsprogrammet och beslutar om 
emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor även innefattar godkännande av Bolagets 
överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna.  
 
Styrelsen, eller den eller styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan 
visa sig erforderliga i samband med registrering härav, samt att styrelsen ska ha rätt att vidta sådana 
smärre justeringar av incitamentsprogrammet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.  
 
Majoritetskrav 
 
Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, 
liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av 
bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av 
aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna. 
 
Punkt 15: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram B) till Bolaget för överlåtelse 
till anställda utanför Sverige inom ramen för incitamentsprogrammet 
 
Styrelsen i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 (”Bolaget”, och tillsammans med dotterbolag 
”Koncernen”), föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner 
(incitamentsprogram), även innefattande godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan 
(”Långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025:B”). Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av 
aktier i Bolaget. För teckningsoptionerna gäller även de närmare villkor, bland annat angående 
teckningskurs och den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas, som framgår av Bilaga A. 
 
Bakgrund 

Detta förslag till beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner har lagts 
fram då styrelsen bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för 



   

anställda, inklusive konsulter, i Koncernen vad avser Bolagets och koncernens utveckling samt säkerställa 
att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Det är också angeläget att 
motivera till fortsatt anställning respektive uppdrag. Styrelsen föreslår därför att årsstämman ska fatta 
beslut om emission av teckningsoptioner enligt nedan. 
 
Villkor för emissionen  

1. Bolaget ska vederlagsfritt emittera högst 4 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger 
rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK, och vid fullt 
utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital således komma att öka med 168 
000 SEK (förutsatt att ingen omräkning skett vid tidpunkten för teckningsoptionernas utnyttjande 
som kan påverka aktiekapitalökningen till följd av de villkor som föreslås gälla för 
teckningsoptionerna). 

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av 
Bolaget, varefter Bolaget ska överlåta teckningsoptionerna till anställda utanför Sverige (inklusive 
konsulter) i Koncernen (”Deltagarna”).  

3. Bolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske i särskild teckningslista inom fem (5) 
kalenderdagar från datumet från bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska äga rätt att 
förlänga tiden för teckning.  

4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Överlåtelsen av teckningsoptionerna 
sker vederlagsfritt till Deltagarna. 

5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med 
den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025. Löptiden är således cirka tre (3) år från 
utgivningstillfället. Teckning av nya aktier får inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende 
insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet). Teckningsoptioner som 
inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 31 december 2025 upphör att gälla. 

6. Den kurs, till vilken teckning av aktie ska kunna ske, ska uppgå till den volymvägda 
genomsnittskursen för Bolagets aktier på First North Growth Market under de 5 handelsdagar 
som infaller närmast före dagen för årsstämman den 19 maj 2022. Teckningskursen får inte 
understiga aktiernas kvotvärde och inte heller aktiens verkliga marknadsvärde. Eventuell överkurs 
ska tillföras den fria överkursfonden. 

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats på avstämningskonto. 

8. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna enligt närmare anvisningar från Bolagets 
styrelse enligt de riktlinjer som anges nedan.  

9. För teckningsoptionerna ska de villkor gälla, bland annat innefattandes sedvanliga 
omräkningsvillkor, som framgår i styrelsens fullständiga förslag. 

 

 
 
 



   

 

Riktlinjer för Bolagets överlåtelse av teckningsoptioner 

Teckningsoptionerna ska erbjudas till förvärv av de personer som framgår av nedanstående tabell med 
angiven högsta tilldelning:  

Kategori Maximalt antal 
teckningsoptioner per 
Deltagare 

Verkställande direktör 120 000 

Koncernledning 90 000 

Ledning 60 000 

Anställda 30 000 
 
Endast de personer som ingår i nämnda kategorier ska erbjudas rätt att förvärva teckningsoptioner. 
Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i respektive kategori och vilka personer som ska 
erhålla teckningsoptioner. Vid eventuell utjämning ska Deltagarna i respektive kategori ha rätt till förvärv 
av samma antal teckningsoptioner. Styrelseledamöter i Bolaget tillåts inte delta. 
 
Tilldelning av teckningsoptioner till Deltagare utanför Sverige ska – i förekommande fall – vara avhängigt 
skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning 
kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. 
 
Deltagarna i Långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025:B ska av Bolaget erhålla en kontantersättning 
motsvarande det förmånsvärde som uppstår till vid tilldelningen (grant) av optionen, om något sådant 
uppstår. 
 
Bolaget får möjliggöra för Deltagarna att utnyttja deras teckningsoptioner för teckning av aktier genom 
ett så kallat ”cashless-exercise” förfarande som Bolaget finner erforderligt, inklusive men inte begränsat 
till lånefinansierat utnyttjande av teckningsoptionerna eller teckning av ett lägre antal aktier utan kontant 
likvid. 
 
Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt  

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa delaktighet för Deltagarna vad avser 
Bolagets och Koncernens utveckling samt att säkerställa att dessa personer delar målsättningen att 
generera värdeskapande tillväxt, samt att motivera till fortsatt anställning respektive uppdrag.  
Teckningsoptionerna föreslås emitteras till Bolaget för överlåtelse till Deltagare i incitamentsprogrammet. 
 
Utspädning, kostnader m.m.  

Bolaget har ett totalt aktiekapital om 7 730 037,72 SEK fördelat på totalt 193 250 943 aktier. Varje aktie 
berättigar till en röst i Bolaget.  
 
Det finns 4 032 000 teckningsoptioner utestående genom tre (3) långsiktiga incitamentsprogram för 
anställda och ledande befattningshavare och styrelsen i Koncernen, av vilket det första programmet 
omfattar 928 000 teckningsoptioner (”2020/2023:A”), det andra 2 912 000 teckningsoptioner 
(”2020/2023:B”) och det tredje 192 000 teckningsoptioner (”2020/2023:C”). Vardera teckningsoption 
under respektive program ger rätt att teckna en ny Aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna 
motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på 
Nasdaq First North Growth Market under perioden för de fem handelsdagarna som inföll närmast före 
dagen för bolagsstämman den 2 juni 2020. Teckningsoptionerna ska för samtliga program kunna utnyttjas 



   

från och med den (i) 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023. Teckningsoptioner som inte har 
utnyttjats för teckning av aktier senast den 31 december 2023 upphör att gälla. 
 
Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner i Bolaget som emitteras inom ramen för detta förslag 
kommer totalt 4 200 000 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i 
enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor gällande för teckningsoptionerna), medförande en 
maximal utspädning om cirka 2,13 procent såvitt avser Bolagets aktiekapital tillika totala aktie/röstetal. 
Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande 
i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier 
respektive röster vid fullt utnyttjande. 
 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna enligt detta förslag till incitamentsprogram för anställda 
utanför Sverige och vid ett fullt utnyttjande av teckningsoptioner enligt styrelsens och valberedningens 
förslag till incitamentsprogram för anställda i Sverige och styrelseledamöter (samtliga tre förslagen ska 
behandlas på årsstämman den 19 maj 2022) kommer totalt 6 210 000 aktier att emitteras i Bolaget, vilket 
innebär en utspädning om cirka 3,11 procent (varav cirka 0,2 procent avser incitamentsprogrammet för 
styrelseledamöter, cirka 0,8 procent avser incitamentsprogrammet för anställda i Sverige och cirka 2,11 
procent avser incitamentsprogrammet för anställda utanför Sverige) såvitt avser Bolagets aktiekapital 
tillika totala aktie/röstetal. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier 
respektive röster vid fullt utnyttjande i samtliga incitamentsprogram i förhållande till summan av 
nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt 
utnyttjande enligt samtliga incitamentsprogrammen. 
 
Teckningsoptionerna har värderats av en oberoende expert anlitad av Bolaget enligt Black & Scholes 
formel. Eftersom teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna inte kan 
fastställas förrän den 18 maj 2022 har en fiktiv teckningskurs om 2,2 SEK använts i beräkningarna. Varje 
teckningsoption har därigenom värderats till 0,68 SEK. 
 
Inga särskilda sociala avgifter och skatter förväntas uppkomma för Koncernen vid överlåtelse av 
teckningsoptionerna till Deltagarna. Vid intjänande av teckningsoptionerna (se vidare under 
”begränsningar avseende dispositioner och utnyttjande av teckningsoptioner”) kan sociala avgifter 
komma att utgå. Det ska uppmärksammas att tillämpliga skatteregler i olika jurisdiktioner kan skilja sig åt 
och kan komma förändras. Deltagarna i Långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025:B ska även av Bolaget 
erhålla en kontantersättning motsvarande det förmånsvärde som uppstår till vid tilldelningen (grant) av 
optionen, om något sådant uppstår. 
 
De ytterligare externa kostnader som uppstår i anledning av incitamentsprogrammet är framförallt 
kostnader för rådgivning samt för registrering och praktisk hantering av programmet. Löpande 
administrationskostnader och andra kostnader är marginella. 
 
Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal. 
 
Begränsningar avseende dispositioner och utnyttjande av teckningsoptioner  

Deltagarna kommer inte att kunna disponera över teckningsoptionerna utan att de dessförinnan har 
erbjudits Bolaget, och kommer endast kunna teckna aktier med stöd av teckningsoptionerna efter 
särskilda överenskomna intjänandeperioder (s.k. vesting). Sådana begränsningar kommer att avtalas med 
respektive Deltagare i samband med deras förvärv av teckningsoptioner från Bolaget i separata 
teckningsoptionsavtal. Enligt teckningsoptionsavtalen ska det totala antalet teckningsoptioner som 
tilldelats varje Deltagare tjänas in i tre lika delar beräknat per den 1 juni från 2022 till 2025 (dvs. cirka 33 
procent av det totala antalet teckningsoptioner kommer att tjänas in varje år) och villkorat av fortsatt 
uppdrag/anställning i Koncernen, med förbehåll för villkoren i ett separat teckningsoptionsavtal som ska 
ingås mellan varje Deltagare och Bolaget. Till exempel kommer en anställd/anlitad person som varit 



   

anställd sedan föregående 1 juni som är fortsatt anställd/anlitad vid 1 juni år 2023 att få behålla de 
teckningsoptioner som tjänats in år 2022/2023 (dvs. cirka 33 procent av den maximala tilldelningen) och 
motsvarande person som är fortsatt anställd/anlitad vid 1 juni 2024 kommer att få behålla 
teckningsoptioner som tjänats in under 2022/2023 och 2023/2024 (dvs. cirka 66 procent av den maximala 
tilldelningen), med förbehåll för vissa villkor gällande avträdande av tjänst/uppdrag i förtid (s.k. good and 
bad leaver-villkor) och andra för teckningsoptionsavtal sedvanliga villkor. 
 
Förslagets beredning 

Föreslaget incitamentsprogram har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare och efter 
konsultationer med vissa större aktieägare. Det slutliga förslaget har lagts fram av Styrelsen. 
 
Övrigt 

Det föreslås att bolagsstämman antar det ovan beskrivna incitamentsprogrammet och beslutar om 
emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor även innefattar godkännande av Bolagets 
överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna.  
 
Styrelsen, eller den eller styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan 
visa sig erforderliga i samband med registrering härav, samt att styrelsen ska ha rätt att vidta sådana 
smärre justeringar av incitamentsprogrammet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.  
 
Majoritetskrav 

Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, 
liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av 
bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av 
aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna. 
 
Antal aktier och röster i bolaget  

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 193 250 943 utestående aktier och röster i 
bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.  

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen och 23 § i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska styrelsen och den 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 ett ärende på dagordningen och 
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten 
omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana 
förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar 
ska inkomma till Bolaget i skrift senast tio dagar före bolagsstämman. Begäran skickas till bolagets adress: 
AAC Clyde Space AB, Att: Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, Sverige eller digitalt 
till: ann-christin.lejman@aac-clydespace.com. Om upplysning kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget 
kommer sådana upplysningar skickas till den aktieägare som begärt upplysningen och hållas tillgängliga i 
skrift hos bolaget senast fem dagar före bolagsstämman. 

Handlingar 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att 
hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den 
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt 



   

även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.aac-clyde.space. Samtliga ovanstående handlingar 
kommer även att framläggas på stämman. 

_______ 
AAC Clyde Space AB (publ) 

Uppsala i april 2022 
Styrelsen 

 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Rolf Hallencreutz, Styrelsens ordförande 
investor@aac-clydespace.com 
 
Mats Thideman, CFO, AAC Clyde Space 
+46 70 556 09 73 
mats.thideman@aac-clydespace.com 
 
Om AAC Clyde Space AB (publ) 
AAC Clyde Space är specialiserade på småsatellitteknologi och -tjänster som gör det möjligt för företag, 
myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. 
Koncernens växande förmågor finns inom tre områden: 
 
Space Data as a Service – leverans av data från rymden direkt till kunder 
Rymdprogram - nyckelfärdiga lösningar som ger kunder möjlighet att effektivisera sina rymdprogram 
Rymdprodukter och komponenter - ett komplett utbud av standardsystem och skräddarsydda delsystem, 
komponenter och sensorer 
 
AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom 
att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden. 
Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA, med 
partnernätverk i Japan och Sydkorea. 
 
AAC Clyde Space aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank 
AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien handlas också 
på amerikanske OTCQX Market med tickern ACCMF. 
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