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Bilaga 1 

 

Personaloptionsvillkor 2022/2026 i Iconovo AB 
1. Definitioner 

I dessa villkor betyder: 

”Bolaget” Iconovo AB, org. nr 556938-0156. 

”Förvärv” förvärv, med utnyttjande av Personaloption, 
av nya aktier i bolaget mot betalning i pengar 
enligt dessa villkor. 

”Förvärvsperiod” den period under vilken Förvärv får ske enligt 
dessa villkor. 

”Innehavare” innehavare av Personaloption, dvs. den som 
träffat Personaloptionsavtal och därigenom 
tilldelats Personaloption. 

”Lösenpris” det pris till vilken Förvärv får ske enligt dessa 
villkor uppgående till 80 kronor.  

”Personaloptionsavtal” avtal mellan Bolaget och Innehavare, varige-
nom Innehavaren tilldelas Personaloptioner. 

”Personaloption” rätt (s.k. kvalificerad personaloption) att un-
der Programmet enligt dessa villkor Förvärva 
nya aktier i Bolaget mot betalning i pengar en-
ligt dessa villkor. 

”Programmet” Personaloptionsprogrammet 2022/2026 in-
rättat av årsstämma i Bolaget den 17 maj 
2022. 

”Teckningsoptionerna” de teckningsoptioner 2022/2026 i Bolaget, 
som emitterades av årsstämma i Bolaget den 
17 maj 2022 till Bolaget för att säkerställa Bo-
lagets åtaganden under Programmet.  

”Teckningsoptionsvill-
kor” 

de fullständiga villkoren för Teckningsoption-
erna; se bilaga 1A. 

 

2. Överlåtelseförbud m.m. 

Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas 
och får bara utnyttjas av Innehavaren. 
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3. Intjäning av Personaloption 

3.1 Tilldelad Personaloption intjänas 36 månader efter dagen för träffandet av Per-
sonaloptionsavtalet, dock endast om Innehavaren då är, och under hela intjä-
nandetiden (dvs. nämnda 36 månadsperiod) varit, fast anställd i Bolaget, och 
inte sagt upp sig eller blivit uppsagd, med en genomsnittlig arbetstid om minst 
30 timmar per vecka (varvid som arbetstid räknas även betald semesterledighet 
och frånvaro till följd av sjukdom eller föräldraledighet). 

3.2 Intjänandetiden enligt punkt 3.1 ovan kan förkortas i händelse av fusion eller 
delning, dock endast i de fall sådan händelse sker på marknadsmässiga villkor, 
Bolaget utgör det överlåtande företaget och övertagande företag ej står under be-
stämmande inflytande av en eller flera personer vilka även innehar eller de sen-
aste två åren har innehaft andelar i Bolaget. I händelse av fusion eller delning på 
sådana villkor som följer av punkt 4.2.1(c) ska tilldelade Personaloptioner anses 
intjänade från den tid Förvärv får ske enligt samma punkt. 

3.3 Intjäning av Personaloption ska vidare förutsätta att Bolaget senast den 25 maj 
2025 dels har ingått avtal för ICOpre, dels har ingått minst 5 nya kundavtal. 

3.4 Om förutsättningarna för intjänande inte är uppfyllda, och så snart det konstate-
ras att de inte kommer att uppfyllas, oavsett skälen därtill, förfaller rätten att ut-
nyttja tilldelade Personaloptioner om inte Bolagets styrelse beslutar annat. 

4. Utnyttjande av Personaloption för förvärv 

4.1 Rätt att förvärva 

4.1.1 Varje Personaloption som intjänats ger Innehavaren rätt att Förvärva en ny aktie 
i Bolaget för Lösenpriset.  

4.1.2 Bolaget kan f.n. ge ut endast aktier av samma slag. Genomför Bolaget ändring av 
bolagsordningen, innebärande att aktier av olika slag ska finnas eller kunna ges 
ut, ska Personaloptionerna ge rätt att Förvärva aktier av samma slag som övriga 
per beslutet om bolagsordningsändringen utestående aktier ”omstämplas” till 
eller, om de ”omstämplas” till olika aktieslag, som flest utestående aktier då 
”omstämplas” till eller, om lika många aktier ”omstämplas” till de olika aktiesla-
gen, som det vid Förvärv finns flest utestående aktier av.   

4.1.3 Lösenpriset och det antal aktier som varje Personaloption ger rätt att Förvärva 
kan bli föremål för justering enligt vad som följer av motsvarande tillämpning av 
bestämmelserna i punkt 8 i Teckningsoptionsvillkoren. Om tillämpningen av 
dessa bestämmelser skulle medföra att Lösenpriset kommer att understiga då 
utestående aktiers då gällande kvotvärde ska Lösenpriset i stället motsvara 
nämnda kvotvärde. 

4.2 Förvärv 

4.2.1 Förvärv får ske endast vid följande tidpunkter: 

(a) under perioden fr.o.m. 25 maj 2025 t.o.m. 25 maj 2026; 
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(b) under den senarelagda perioden som kan följa av motsvarande tillämpning 
av bestämmelserna i punkt 8 i Teckningsoptionsvillkoren; eller 

(c) i samband med fusion eller delning av Bolaget, dock endast i de fall sådan 
händelse sker på marknadsmässiga villkor, Bolaget utgör det överlåtande 
företaget och övertagande företag ej står under bestämmande inflytande av 
en eller flera personer vilka även innehar, eller de senaste två åren har in-
nehaft, andelar i Bolaget.   

4.2.2 Förvärv enligt punkten 4.2.1(c) ovan får aldrig ske tidigare än ett år efter dagen 
för träffandet av Personaloptionsavtalet. Om mindre än ett år har förlöpt från 
dagen för träffandet av Personaloptionsavtalet ska Personaloptionerna istället 
förfalla utan ersättning.  

4.2.3 Förvärv kan ske endast av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet 
intjänade Personaloptioner, som samtidigt utnyttjas av en och samma Inneha-
vare för Förvärv, ger rätt att förvärva. 

4.2.4 Förvärv sker genom att fastställd och av Bolaget tillhandahållen anmälningsse-
del, vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till Bolaget på i anmälningsse-
deln angiven adress. 

4.2.5 Kommer inte sådan anmälningssedel Bolaget till handa inom Förvärvsperioden 
förfaller Innehavarens rätt till Förvärv. 

4.2.6 Anmälan om Förvärv är bindande och kan inte återkallas. 

4.3 Betalning 

Samtidigt med anmälan om Förvärv ska betalning av lösenpriset erläggas för det 
antal aktier som Förvärvet avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningsse-
deln angivet bankkonto. 

4.4 Verkställande av Förvärv 

4.4.1 Sedan anmälan om Förvärv skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 
4.2 och 4.3 verkställs Förvärvet.  

4.4.2 Förvärv verkställs med hjälp av Teckningsoptionerna genom: 

(a) att Bolaget vederlagsfritt överlåter samma antal Teckningsoptioner till In-
nehavaren som det antal Personaloptioner denna samtidigt utnyttjar för 
Förvärv; 

(b) att teckning av nya aktier i Bolaget med utnyttjande av dessa Tecknings-
optioner omedelbart därefter sker i Innehavarens namn och för Innehava-
rens räkning med stöd av den fullmakt som Innehavaren lämnat i sin an-
mälan om Förvärv; varefter  

(c) Styrelsen för Bolaget verkställer Förvärv genom att besluta att tilldela In-
nehavaren de nya aktierna och i övrigt i enlighet med Teckningsoptionsvill-
koren. 
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4.4.3 Vid Förvärv verkställt genom utnyttjande av Teckningsoptioner äger Innehava-
ren inte rätt att disponera över Teckningsoptionerna annat än till omedelbart ut-
nyttjande för teckning av nya aktier. 

4.4.4 Som framgår av punkt 8 i Teckningsoptionsvillkoren får teckning med utnytt-
jande av Teckningsoption i vissa fall verkställas först efter viss senare tidpunkt 
och då med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier 
som varje Teckningsoption ger rätt att teckna. I sådant fall verkställs förvärv 
först efter samma tidpunkt och med tillämpning av på samma sätt omräknat lö-
senpris. 

5. Meddelanden 

5.1 Meddelande rörande Personaloptionerna ska ske skriftligen (t.ex. genom e-post) 
till varje Innehavare under dennes för Bolaget senast kända adress.  

5.2 Innehavare är skyldig att anmäla gällande adress och e-postadress till Bolaget. 

6. Ändring av villkoren 

Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, 
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt 
Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och 
Innehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. Innehavarna ska utan 
onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar. 

7. Ansvarsbegränsning 

7.1 I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget gäller att 
ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk 
lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, boj-
kott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, 
blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget vidtar eller är föremål för 
sådan konfliktåtgärd. 

7.2 Inte heller är Bolaget skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om 
Bolaget varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att Bolaget inte i något fall är 
ansvarigt för indirekt skada. 

7.3 Föreligger hinder för Bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som 
anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. 

8. Språk 

I händelse av översättning av dessa villkor till annat språk ska, i händelse av 
skillnader, den svenska versionen gälla. 

9. Tillämplig lag och tvistelösning  

9.1 Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas 
i enlighet med svensk rätt. 
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9.2 Tvist i anledning av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska, 
om Bolaget så begär, slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stock-
holms Handelskammares Skiljedomsinstitut och i annat fall av allmän domstol 
med Lunds tingsrätt i första instans. Stockholms Handelskammares Skiljedoms-
instituts regler för Förenklat Skiljeförfarande ska i sådant fall tillämpas. Ett 
eventuellt skiljeförfarande ska äga rum i Lund. Bolaget ska stå kostnaderna för 
skiljeförfarandet om inte den andra tvistande parten/de andra tvistande par-
terna, enligt skiljemannen, utan fog påkallat processen eller föranlett processen 
genom uppenbart avtalsbrott eller agerande som uppenbart står i strid med Bo-
lagets intressen. Övriga rättegångskostnader ska bäras av parterna i enlighet 
med skiljenämndens/domstolens dom eller beslut. 

____________________ 
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