
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 

  

Aktieägarna i Bambwa Group AB (publ), 559171-4463, kallas härmed till extra 

bolagsstämma onsdagen 4 november 2020 kl 10.00 hos Advokatfirman VICI AB, 

Klostergatan 2 i Lund. 

  

Rätta att deltaga. Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear 

Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 27 oktober 2020, (ii) dels anmäla sitt 

deltagande vid stämman till bolaget senast tisdagen 27 oktober 2020 under adress 

Bambwa Group AB (publ), Box 934, 220 09 Lund eller mail: hakan@bambwa.com. Vid 

anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer 

samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och 

daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. 

 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, 

genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är 

registrerad i aktieboken senast tisdagen 27 oktober 2020. Sådan registrering är enbart 

tillfällig. 

 

  

Förslag till dagordning 

1.   Val av ordförande vid stämman 

2.   Upprättande och godkännande av röstlängd 

3.   Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner 

4.   Godkännande av dagordningen 

5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6.   Beslut om införande av aktiebaserat incitamentsprogram genom riktad emission av 

teckningsoptioner.    

7. Stämmans avslutande. 

 

 

Beslut om införande av aktiebaserat incitamentsprogram genom riktad emission 

av teckningsoptioner. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införande av aktiebaserat 

incitamentsprogram för styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bambwa 

Group AB (publ). 

 

1. Bolaget ska emittera högst 1 600 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar 

till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Om samtliga teckningsoptioner tecknas 

samt utnyttjas för omvandling till aktier i bolaget kommer bolagets aktiekapital 

att öka med 6 400 000 kronor (med förbehåll för potentiella omberäkningar i 

enlighet med de standardvillkor som ska gälla i relation till teckningsoptionerna). 

2. Teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enbart 

tillkomma styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget. 

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske i separat handling senast 20210430. 

4. Tilldelade teckningsoptioner erlägges mot vederlag senast en vecka efter 

teckning. 

5. Teckningsoptionerna kan nyttjas för omvandling till aktier under perioden från och 

med 1 december 2023 till och med den 31 december 2023. Teckningsoptioner 

som inte har utnyttjats för teckning av aktier den sista dagen under 

nyttjandeperioden förfaller. 

6. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget till 

en teckningskurs om 10,40 kronor per aktie. 



7. Aktier som tillkommer genom nyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga 

innehavaren till utdelning för första gången på avstämningsdagen för utdelning 

som inträffar efter aktierna har registrerats i Bolagets aktiebok. 

8. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor, inklusive sedvanliga 

omräkningsvillkor som kan innebära att teckningskursen av de nya aktierna 

liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan 

komma att omräknas till följd av vissa händelser, exempelvis split, 

sammanläggning eller företrädesemission. 

 

  

  

Kallelsen och villkor för teckningsoptioner 2020/2023 i sin helhet samt fullmaktsblankett 

finns tillgänglig på bolagets hemsida www.bambwagroup.com 

  

Lund i oktober 2020 styrelsen 

  


