Bilaga 1
Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2011/2014
Styrelsen för ZetaDisplay AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad emission av
teckningsoptioner av serie 2011/2014 för verkställande direktören med rätt till teckning av nya aktier i
bolaget.
Emission av teckningsoptioner av serie 2011/2014 till verkställande direktör
Emissionen vilken omfattar högst 375 000 teckningsoptioner av serie 2011/2014, skall ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:
1. Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska utge högst 375 000 teckningsoptioner.
2. Teckningsrätt
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
uteslutande tillkomma verkställande direktören i bolaget.
3. Överteckning
Överteckning kan ej ske.
4. Emissionskurs
Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för
teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 7
december 2011.
5. Tid för teckning
Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 9 december 2011 till och med den 13
december 2011 på separat teckningslista. Styrelsens äger rätt att förlänga tiden för teckning.
6. Tilldelningsbeslut och betalning
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den
15 december 2011. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna skall ske kontant senast
den 20 december 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
7. Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av bolagets aktiekapitalet kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till
högst 375 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan
komma att ske till följd av emissioner m.m.
Villkor teckningsoptioner
1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 21 december
2014 till och med den 31 december 2014, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i bolaget.
Teckningsoptionerna skall dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion,
tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

2. Teckningskurs
Innehavaren skall äga rätt att för varje teckningsoption av serie 2011/2014 teckna en (1) ny aktie i
bolaget, till en teckningskurs uppgående till 12 kronor per aktie.
3. Utdelning
Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den
avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.
4. Omräkningsvillkor m.m.
Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av
Underbilaga 1A.
Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar införa ett optionsprogram
ägnat för tilldelning till verkställande direktören varmed denne kan erbjudas möjlighet att ta del av en
värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom
bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren
stimuleras.
Utspädningseffekt
1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 375 000 aktier och
aktiekapitalet öka med 375 000 kronor;
2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar
detta en utspädning för närvarande om högst cirka 3 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll
görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga
villkoren för teckningsoptionerna.
Särskilt bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt
eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.
Majoritetskrav
Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio
tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Kostnader och påverkan på nyckeltal
Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska tecknas av den anställde till ett beräknat marknadspris
bedöms inte teckningsoptionsprogrammet medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för
upprättande och administration. Utspädningseffekten av teckningsoptionerna kan dock komma att
påverka resultatet per aktie.

