
 

 

Styrelsens för Immunicum AB (publ), org. nr 556629–1786, (”Bolaget”) fullständiga 
förslag till beslut om ändring av incitamentsprogram LTI 2019/2022 
__________________________________________________________________________ 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av villkoren för fördelningen av 
teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet LTI 2019/2022 som beslutas om på årsstämman den 
25 april 2019 (”Incitamentsprogrammet LTI 2019/2022”). 

Bolaget har återköpt del av de teckningsoptioner som Bolagets tidigare VD Carlos de Sousa tecknade 
och tilldelades i samband med Incitamentsprogrammet LTI 2019/2022 i enligt med det hembudsavtal 
som ingåtts. Styrelsen vill därefter ge Bolagets Chief Operating Officer, Sijme Zeilemaker, möjlighet att 
förvärva 230 644 av de teckningsoptioner som kommer återköpas. Inom ramen för de 
tilldelningsprinciper som är fastställda för Incitamentsprogrammet LTI 2019/2022 är detta inte möjligt 
eftersom Sijme Zeilemaker redan har tecknat och tilldelats högsta möjliga antal teckningsoptioner. 
Härav föreslår styrelsen att stämman beslutar att göra nedan tillägg i avseende på villkoren för 
fördelningen av teckningsoptionerna. 

Nuvarande lydelse 

Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna har 
differentierats med hänvisning till ställning, ansvar och 
arbetsprestation i Bolaget och deltagarna har på grund 
härav delats upp i tre (3) olika kategorier: 

Kategori A (VD) – högsta tilldelning om 691 931 
teckningsoptioner. 

Kategori B (Medlemmar i bolagsledningen (ej styrelsen)) – 
högsta tilldelning om 230 644 teckningsoptioner per 
person. 

Kategori C (Övriga nyckelpersoner) – högsta tilldelning om 
115 322 teckningsoptioner per person och lägsta tilldelning 
om 46 129 teckningsoptioner per person. 

Föreslagen lydelse 

Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna har 
differentierats med hänvisning till ställning, ansvar och 
arbetsprestation i Bolaget och deltagarna har på grund 
härav delats upp i tre (3) olika kategorier: 

Kategori A (VD) – högsta tilldelning om 691 931 
teckningsoptioner. 

Kategori B (Medlemmar i bolagsledningen (ej styrelsen)) – 
högsta tilldelning om 230 644 teckningsoptioner per 
person.  

Kategori C (Övriga nyckelpersoner) – högsta tilldelning om 
115 322 teckningsoptioner per person och lägsta tilldelning 
om 46 129 teckningsoptioner per person. 

Därutöver ska Sijme Zeilemaker, Bolagets Chief Operating 
Officer, ha rätt att förvärva ytterligare 230 644 
teckningsoptioner som tecknas och tilldelas Kategori A. 
Optionerna ska förvärvas till marknadspris. 

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst 
nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 
aktierna. 
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