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Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om erbjudande av återköp av 
teckningsoptioner från vissa styrelseledamöter och ledningspersoner. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att lämna ett erbjudande om återköp till 
innehavarna av teckningsoptioner av serie 2014/2017 och 2014/2018. Teckningsoptionerna 
emitterades i samband med Bolagets börsintroduktion vid en extra bolagsstämma den 2 juni 
2014 inom ramen för två incitamentsprogram till ett antal ledande befattningshavare 
respektive styrelseledamöter i Bolaget. Teckningsoptionerna emitterades i två serier som kan 
utnyttjas för nyteckning av aktier under perioden 1 april - 30 juni 2017 respektive 2018. Bolaget 
har förköpsrätt till teckningsoptionerna om innehavaren skulle önska överlåta desamma. Inga 
överlåtelsebegränsningar finns för aktier som tecknats på grund av teckningsoptionerna. 
Innehavare av dessa teckningsoptioner framgår av tabellen nedan. 

Befattningshavare Innehav 2014/2017 Innehav 2014/2018 

Anders Nilsson 740 960 740 960 

Andrew Barron 1 005 717  1 005 717  

Jonathan James 296 384 296 384 

Monica Caneman 98 795 98 795 

Stefan Trampus 49 397  49 397  

Eva Lindqvist 49 397 49 397 

Christer E. Andersson 48 656  48 656  

Summa 2 289 306 2 289 306 

 

Eftersom Bolaget inte är i behov av ytterligare likviditetstillskott föreslås att innehavarna ska 
ges möjlighet att kunna välja att överlåta teckningsoptioner till Bolaget istället för att behöva 
utnyttja dessa för teckning med efterföljande aktieförsäljning. Förslaget omfattar endast hur 
lösen av teckningsoptionerna ska hanteras och innebär ingen ändring av villkoren för 
teckningsoptionerna eller programmen. Förslaget (i) är kostnadsneutralt för Bolagets 
aktieägare jämfört med om teckningsoptionerna skulle lösas genom emission av nya aktier, 
vilka efter emissionen skulle säljas av optionsinnehavarna, varefter Bolaget skulle återköpa 
motsvarande antal aktier på marknaden, (ii) medför inga ytterligare skattekostnader för 
Bolaget, (iii) medför inte några transaktionsavgifter för Bolaget, och (iv) är administrativt 
enklare att hantera för Bolaget och optionsinnehavarna. 

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att lämna ett erbjudande till innehavarna 
om att överlåta teckningsoptionerna, 

• för serie 2014/2017, under perioden 25 april – 23 maj 2017, 

• för serie 2014/2018, under perioden som startar dagen för offentliggörande av 
kvartalsrapporten för första kvartalet 2018, till och med den dag som infaller tolv 
handelsdagar före starten av den s.k. svarta perioden inför offentliggörande av 
kvartalsrapporten för andra kvartalet 2018 (svarta perioden startar 30 kalenderdagar 
före dagen för offentliggörandet av kvartalsrapporten, dvs. anmälningstidens början 



  2 (2) 

infaller samma dag som offentliggörande av Q1 2018, och anmälningstidens slut 
infaller 11 handelsdagar plus 31 kalenderdagar före offentliggörande av Q2 2018), 

för ett marknadsmässigt vederlag som motsvarar Com Hem Holdings aktiekurs, beräknat som 
den volymvägda genomsnittskursen tio handelsdagar efter dag för anmälan om återköp, med 
avdrag för teckningsoptionens teckningskurs. Vederlaget ska beräknas av ett oberoende 
värderingsinstitut. 

Om samtliga innehavare skulle acceptera erbjudandet skulle maximal återköpslikvid, baserat 
på en antagen aktiekurs om 91,89 kronor (volymviktad genomsnittskurs under de tio 
handelsdagarna, 31 januari – 13 februari 2017), uppgå till cirka 43,1 miljoner kronor för serie 
2014/2017 respektive 29,7 miljoner kronor för serie 2014/2018. 

 


