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Kommuniké från extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) den 27 
oktober 2021 
 
Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) (“Bolaget”), ägde rum idag den 27 oktober 2021 
kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Stämman beslutade 
med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.  
 
 
Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2025A till ledande befattningshavare 
och övriga anställda i Bolaget 
 
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram 
bestående av högst 1 860 000 teckningsoptioner till nuvarande och kommande ledande 
befattningshavare och övriga nuvarande och tillkommande anställda i Bolaget. 
 
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med 
den 1 januari 2025 till och med den 31 mars 2025. Teckningskursen har fastställts till 10 SEK per 
aktie. 
 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och med beaktande av den senaste beslutade riktade 
emissionen, kommer utspädningen för befintliga aktieägare uppgå till ca 7,50 procent av antalet 
aktier och röster i Bolaget. 
 
Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2025B till styrelsens ledamöter  
 
Extra bolagsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram bestående av högst 120 000 
teckningsoptioner till styrelsens ledamöter. 
 
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med 
den 1 januari 2025 till och med den 31 mars 2025. Teckningskursen har fastställts till 10 SEK per 
aktie. 
 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och med beaktande av den senaste beslutade riktade 
emissionen, kommer utspädningen för befintliga aktieägare uppgå till ca 0,5 procent av antalet aktier 
och röster i Bolaget. 
 
 
För ytterligare information, kontakta:  
 
Staffan Mattson, CEO, Plexian  
E-post: staffan@plexian.se 
 
Om Plexian 
 
Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på 
affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad 
lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt 
kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som 
transaktionerna genererar används i Edge for att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som 
förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten. 
 
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se. 
 


