
 

Triona AB 
 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med 

åtföljande rätt till teckning av nya aktier.  

 

Styrelsen för Triona AB, org nr 556559-4123, har vid styrelsemöte den 2018-01-31 

beslutat föreslå att Bolagsstämman beslutar om att Bolaget, med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt skall emittera 94.340 teckningsoptioner med åtföljande rätt 

till teckning av upp till 94.340 nya aktier till Säljarna av Safe Control Infra AS. 

Villkor anges nedan. 

 

Teckningsberättigad 

 

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, säljarna av 

Safe Control Infra AS. Ingen teckningspremie skall utgå och teckningsrätterna erhålls 

under förutsättning att tilläggsköpeskilling för förvärvet av bolaget Safe Control Infra 

AS betalats ut. 

 

 

Rätt att teckna nya aktier 

 

Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden 2019-04-30 till och med 

2024-04-30 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i triona AB, org. 

nummer 556559-4123, till en teckningskurs uppgående till 31,80 kronor. Beräkning 

av teckningskursen har gjorts med utgångspunkt från nuvarande substansvärde och 

kommande års prognoser. 

 

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på 

den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i 

aktieboken. 

 

 

Ökning av aktiekapitalet 

 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 18.668 

kronor genom utgivande av högst 94.340 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,2 

kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av 

optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär att vid 

fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya 

aktierna att motsvara cirka 1,7 procent av utelöpande aktier med 1,7 procent av 

rösterna i Bolaget. 

 

 

Övriga villkor 

 

Om split, fondemission, eller annan liknande åtgärd som minskar eller ökar antalet 

aktier i Triona AB äger rum mellan tillträdesdagen 2018-02-01och den tidpunkt då 

aktierna eventuellt köps av säljarna av Safe Control Infra AS, utan att ett motsvarande 

värde tillförs Triona AB, skall antalet aktier justeras så att t.ex. inte utspädning inte 

sker.  



 

Bemyndigande 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen utser, 

bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig 

erforderliga för registrering hos Bolagsverket. 

 

Majoritetskrav 

 

För beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägarna med minst 2/3 av såväl de 

angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 


