STYRELSENS I ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL) (”BOLAGET”)
FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER
Emission av teckningsoptioner
Styrelsen för Bolaget föreslår att Bolaget ska emittera teckningsoptioner, berättigande till
teckning av aktier, på nedan angivna villkor. Närmare villkor, bland annat angående
teckningskurs och teckningstid, följer av optionsvillkoren i Bilaga A.
1.

Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska emittera högst tvåmiljoneretthundratusen (2 100 000)
teckningsoptioner beräknat enligt antal aktier i Bolaget vid tidpunkten för
förslaget. För det fall extra bolagsstämman den 9 november beslutar i enlighet
med styrelsens förslag om sammanläggning av aktier (1:10) kommer antalet
teckningsoptioner istället uppgå till tvåhundratiotusen (210 000). Varje option
berättigar till teckning av en aktie i Bolaget.

2.

Teckningsrätt och tilldelning
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna
teckningsoptionerna tillkomma det helägda dotterbolaget Arctic Gold AB org. nr
556798-9420 (som i samband med bolagsstämman i Bolaget den 9 november
2010 kommer att byta namn), för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare i
Bolaget som är berättigade att teckna aktier enligt följande:
Teckningsberättigad

Antal teckningsoptioner

VD

700 000

Styrelsemedlem eller ledande befattningshavare

700 000

Styrelsemedlem eller ledande befattningshavare

700 000

Totalt

3.

2 100 000

Överteckning
Överteckning kan ej ske.
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4.

Emissionskurs
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Arctic Gold AB.

5.

Tid för teckning
Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 2 januari 2011 på separat
teckningslista.

6.

Tid för aktieteckning
Anmälan om aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska under perioden 2
januari 2011 - 9 november 2013.

7.

Teckningskurs
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget med kvotvärde 20
öre (beräknat efter antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för förslaget) till en
teckningskurs som ska motsvara 200 procent av den volymvägda
genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 1 december 2010 - 29
december 2010. För det fall extra bolagsstämman den 9 november beslutar i
enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning av aktier kommer varje
option istället ge rätt att teckna en ny aktie med kvotvärde två (2) kronor.

8.

Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna uppgå till högst fyrahundratjugotusen (420 000) kronor
(förutsatt att kvotvärdet inte förändras och att ingen omräkning skett enligt § 8 i
Bilaga A) motsvarande en utspädning om ca 4,6 procent av aktiekapital och röster
efter full utspädning.

9.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet till avvikelsen är att skapa förutsättningar för att behålla kompetent
personal i koncernen samt att öka motivationen hos de ledande
befattningshavarna. Mot bakgrund av programmets villkor samt övriga
omständigheter bedömer styrelsen att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och
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dess aktieägare samt är i enlighet med god sed på aktiemarknaden. Förslaget har
beretts i styrelsen under oktober 2010.
10.

Marknadsvärde
Vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till de ledande befattningshavarna ska
ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten. Värderingen görs av
styrelsen med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

11.

Kostnader
Betalning motsvarande det beräknade marknadsvärdet ska erläggas för
optionsrätterna varför någon skattemässig förmån inte bör uppstå. Således
kommer inte heller Bolaget att drabbas av kostnader för sociala avgifter eller
dylikt. Några åtgärder för säkring har därför inte ansetts nödvändiga. En mindre
administrativ kostnad drabbar Bolaget vid emission och nyteckning.

12.

Övriga incitamentsprogram
Det föreligger inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

13.

Bemyndigande
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar,
bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i
samband med registrering hos Bolagsverket.

14.

Majoritetskrav
Beslutet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna
och rösterna.
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