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Sammanfattning
De nya regler som utredningen föreslår leder till vissa förbättringar, men de
många begränsningar som föreslås gör att många bolag inte kommer att kunna
utnyttja dem.
Utredningen föreslår tydligare regler för värdering av företag och optioner och
möjlighet till att få förhandsbesked. Detta är mycket välkommet, eftersom
dagens system i stor utsträckning präglas av godtycke och oklarhet, vilket är ett
stort hinder för att skapa incitamentsprogram. Dock behöver förslagen skärpas
så att Skatteverket tvingas att ge bindande förhandsbesked. Att bara ge
Skatteverket möjlighet att ge icke-bindande förhandsbesked är inte tillräckligt.
Detta är särskilt viktigt eftersom förslaget innebär att alla optionsprogram, även
vanliga teckningsoptionsprogram, kommer att ha anmälningsplikt, vilket i
praktiken kommer att leda till en skärpning av praxis.
Eftersom utredningens förslag bara går att använda för en delmängd av alla
startups kommer många företag även fortsättningsvis att vara hänvisade till
finansiella teckningsoptioner utgivna utan subvention (dvs till marknadspris).
Det är viktigt att framtida regler inte gör detta svårare. Huruvida det kommer att
bli så är svårt att förutsäga, eftersom det hänger på detaljerna i
implementationen. Risken är att man från politisk håll tror att man ”har löst
optionsfrågan” och sedan i praktiken försämrar dagens system med finansiella
teckningsoptioner.
En fråga som utredningen bara delvis berör är den administrativa kostnaden för
att ta fram incitamentsprogram. Som framgår av detta remissvar kan den
administrativa bördan reduceras kraftigt utan kostnad för staten, men det kräver
vissa förändringar och direktiv från Bolagsverket och Skatteverket.
Utredningen har en fundamental brist: den tar inte upp fåmansbolagsreglerna
(3:12-reglerna). Visserligen ingår det inte i utredningens direktiv, men utan en
förändring av dessa regler kommer de förändringar som utredningen föreslår
ofta bli meningslösa, eftersom många startups är fåmansbolag.

Inledning
Detta remissvar är skrivet med utgångspunkt från hur det påverkar startups,
eller som det i utredningen kallas, ”tech-bolag”. Jag har själv varit VD i två
startups och driver för närvarande ett. Jag har också som rådgivare och
affärsutvecklare vid forskningsinstitutet SICS Swedish ICT AB varit med att
starta flera forskningsbaserade avknoppningar och sitter också i styrelsen i flera.
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Jag tror därför att jag har ett förstahandsperspektiv som utredningen till viss del
saknar. Ett exempel på att detta perspektiv saknas i utredningen är att stort
utrymme ägnas åt personaloptioner. Detta är en företeelse som knappast
används alls inom startups. Anledningen är väldigt enkel: beskattningen är (i
princip) lika med inkomstbeskattning, så företaget skulle lika gärna kunna betala
ut en bonuslön. Jag har personligen aldrig hört talas om något startup där
personaloptioner använts.
Den enda formen av incitamentsprogram som seriöst diskuteras i startupkretsar
är dels direkt ägande av aktier, i den mån det går att åstadkomma (dvs i tidiga
skeden, innan det finns en extern värdering som driver upp värdet), dels
finansiella teckningsoptioner. För de senare gäller att de måste utformas så att
de värderingsmässigt inte riskerar att bli förmånsbeskattade. Överhuvudtaget är
det bara lösningar som inte leder till förmånsbeskattning eller
inkomstbeskattning vid realisation som är aktuella i ett startup. Detta leder till
ett problem: man tvingas knyta till sig så många nyckelpersoner som möjligt i ett
tidigt skede då man kan motivera att dessa köper in sig till nominellt pris i
bolaget, eller ges teckningsoptioner med låga ingångsvärden. Detta är givetvis
svårt att åstadkomma likviditetsmässigt, eftersom bolaget måste ha ett visst
kapital för att kunna drivas. Detta i sin tur drivs av att professionella venture
capital-investerare vill se att ett väsentligt ägande, i praktiken mer än hälften av
aktierna, ligger hos personalen, även efter den första finansieringsrundan. Detta
gör det svårt att först ta in pengar och sedan anställa nyckelpersoner och
därefter ge dem optioner, eftersom finansieringsrundan kommer att ha drivit
upp värdet på bolaget för högt. Insikten att detta är en stark drivkraft verkar helt
saknas hos utredaren, som enbart pratar om förmågan att attrahera personal.
Men det handlar alltså minst lika mycket om att kunna rekrytera investerare.
Mitt nuvarande bolag Qoorp utvecklar programvara som bland annat gör det
lättare att ta fram optionsprogram. Jag har därför stor erfarenhet av det
praktiska arbete som krävs för att få fram denna typ av program, samt en insikt i
vad som skulle kunna göras för att minska det administrativa krånglet med att
implementera dessa. Detta är en punkt som får alltför liten uppmärksamhet i
utredningen, och där väldigt stora förbättringar kan göras med små insatser. I
detta svar presenterar jag flera konkreta förslag på sådana förenklingar.

Begränsningar vad gäller bolag

Utredningen föreslår flera begränsningar vad gäller vilka bolag som ska omfattas
av förslaget. Två av dessa är olyckliga: tidsbegränsingen på 7 år och reglerna om
att bolaget måste ha ett offentligt ägande som understiger 25 %.
Tidsbegränsningen: Sju år kan tyckas som en lång tid, men ofta kan ett bolag ha
låg aktivitet under flera år. Detta gäller inte minst vid avknoppningar från
universitet och forskningsinstitut, där man t. ex. av patentskäl kan vilja bilda ett
bolag tidigt, men där den praktiska verksamheten kanske först startar 2-3 år
senare. Att skapa ett startup är tillräckligt av ett pussel idag och att lägga till
ytterligare godtyckliga begränsningar är helt onödigt.
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Offentligt ägande: Gränsen på 25 % diskvalificerar många bolag som borde
omfattas. T ex har delar av den statliga forskningsinstitutskoncernen RISE en
riktlinje att de ska äga 30 % i sina avknoppningar. Statliga Almi Invest, vars syfte
just är att bidra till kapitalförsörjningen till startups, kan ta en ägarandel på över
25 %, men skulle alltså därigenom hindra bolagen från att kunna ge ut
förmånliga optioner.

Förhandsbesked

Värdering när det gäller optionsprogram består av två delar: värdering av
bolaget samt värdering av optionernas värde. Vad gäller det senare är den enda
intressanta parametern volatiliteten (eftersom alla andra parametrar, som t ex
riskfri ränta, är givna).
Värdering av företaget: Här är utredningens förslag att en extern investering
ska gälla i 12 månader. Detta är rimligt. Förslaget att i avsaknad av en sådan
värdering (eller efter att 12-månadersperioden gått ut) använda bolagets
substansvärde är givetvis positivt ur företagens synvinkel, eftersom det kommer
att leda till lägre värderingar, men kommer att skapa märkliga situationer. Anta
t ex att ett bolag tar in 10 miljoner kronor till en värdering (efter investeringen)
på 100 miljoner kronor 2016-01-01. Bolaget har inga intäkter och planerar att
driva utveckling under 18 månader och sedan lansera en produkt; vi antar vidare
att bolaget gör av med pengarna linjärt över tiden. Om bolaget i slutet av 2016
ger ut optioner har bolaget ett värde på 100 miljoner kronor. Men om man
väntar en dryg månad till 2017-02-01 kommer substansvärdet istället att vara ca
5 miljoner kronor. Skillnaden för de anställda blir enorm: i slutet av 2016 är ett
större optionsprogram helt uteslutet, eftersom det blir för dyrt, medan man bara
en dryg månad senare kan erbjuda anställda att köpa in sig till i princip
nominellt belopp, vilket till och med är mer förmånligt än ett optionsprogram.
Man kommer alltså i praktiken införa en regel som gör att alla startups tar in
pengar för minst ett och ett halvt års förbrukning, och sedan utfärdar optioner
drygt ett år efter första finansieringen. Att skapa denna typ av kraftigt styrande
och i stort godtyckliga regler är olyckligt, dels eftersom det är osannolikt att de
matchar företagens behov, dels eftersom det är osannolikt att dessa regler
kommer att överleva när Skatteverket ser effekterna. Stabilitet i regelverket är
viktigt.
Värdering av volatiliteten: Här kommer utredningen inte med något tydlig
förslag. Problemet här är att det per definition inte finns något sätt att göra en
rimlig volatilitetsvärdering. Volatilitet är måttet på hur mycket aktiekursen
svänger. Ett startup är per definition inte noterat på någon börs (annars är det
inte längre ett startup). Att mäta volatiliteten för ett sådan bolag går alltså inte.
Istället väljer man att hitta andra bolag, som är noterade och är ”jämförbara”.
Men målet för ett startup är att skapa ”disruption”, dvs skapa en typ av produkt
eller tjänst som inte finns innan. Lyckas företaget blir framgången enorm, men
misslyckas man går bolaget troligen i konkurs. För ett äkta startup finns det
således inga meningsfulla jämförelseobjekt. Det är alltså inte ”svårt och
tidskrävande”, som utredningen uttrycker det, att beräkna volatiliteten, utan per
definition omöjligt. I dag innebär värderingen av volatiliteten därför istället att
Sida 3 av 9

värderaren gissar vilken bedömning Skatterättsnämnden i framtiden kommer
att göra. Och eftersom dessa ”experter” endast mäter sin framgång i huruvida
deras bedömning godtas av Skatteverket/Skatterättsnämnden eller inte, istället
för om upplägget är affärsmässigt relevant för bolaget, har de ett starkt
incitament att vara extremt försiktiga, dvs välja orimligt höga volatilitetstal. Jag
har själv i diskussion med den ledande värderaren från en av de stora
revisionsbyråerna i Sverige fått höra att volatilitetstal på mellan 70 % och 100 %
är ”fullt rimliga”. Det är det naturligtvis inte – ökad volatilitet ökar kostnaden för
en teckningsoption exponentiellt, och redan över 35 % börjar kostnaden bli så
hög att allt annat än symboliska program blir oöverkomligt dyra. Vid mellan
70 % och 100 % blir optioner nästan lika dyra som att bara köpa aktier och
därmed helt meningslösa.
Vi har alltså idag ett system som är både rättsosäkert och dyrt. Detta är en
oacceptabel situation. I ett sådant läge finns bara en rimlig lösning: att införa en
schablon. Detta löser på ett elegant sätt problemet och skapar förutsägbarhet.
Volatiliteten bör sättas lågt, så att det går att göra teckningsoptionsprogram,
förslagsvis inte högre än 25 %. Detta skulle troligen leda till högre skatteintäkter,
eftersom incitamentet att skapa teckningsoptionsprogram blir väsentligt högre.
Det är positivt att utredningen öppnar för att Skatteverket ska kunna ge
förhandsbesked i värderingsfrågor. Dock finns en stor brist: utredningen vill ge
möjlighet för Skatteverket att ge förhandsbesked, men vad som krävs är att
Skatteverket tvingas att ge förhandsbesked som dessutom måste vara bindande.
Dessutom måste regler för hur värdering ska gå till fastställas av någon annan än
Skatteverket, eftersom Skatteverket är starkt negativt till utredningens förslag
och i praktiken kan sabotera implementationen genom att utfärda alltför
ofördelaktiga regler för värdering.

Den administrativa kostnaden att införa ett
incitamentsprogram

Att ta fram ett optionsprogram är både tidskrävande och dyrt. Marknadspriset
för att låta externa konsulter (ofta en revisions- eller advokatbyrå) göra allt
arbete i samband med optionsprogram är upp till 180 000 kronor och fördelar
sig ungefär enligt följande (priserna är genomsnittliga och kan givetvis variera –
en komplicerad företagsvärdering kan t ex vara väsentligt dyrare; siffrorna
bygger på uppgifter vi fått från dels advokat- och redovisningsbyråer, dels från
entreprenörer):
1) Värdering av bolaget: 35 000 – 60 000 kr
2) Värdering av optionen: 60 000 kr
3) Formalia kring anmälan: 35 000 – 60 000 kr
För ett bolag i ett tidigt skede är detta väldigt mycket pengar, speciellt när man
beaktar vad man får. Värdering av bolaget och optionen skapar inget värde för
bolaget och är egentligen onödiga och kan som framgår av ovan ersättas med
schabloner.
Sedan återstår formalian. För att exempelvis göra ett optionsprogram för tre
anställda – detta är ett riktigt exempel på ett optionsprogram som registrerats
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under 2016 - krävs 20 olika dokument på sammanlagt 71 sidor med totalt 29
underskrifter (dvs samma person behöver skriva på ett flertal gånger). Detta tar
tid att framställa och att få in namnunderskrifter till. Entreprenören
Erik Byrenius har förtjänstfullt tagit fram alla dokument som krävs för att ta
fram ett optionsprogram (se http://startupdocs.se), vilket är en stor hjälp. Vi har
låtit två av varandra oberoende entreprenörer testa detta och mäta tiden det tar
att skapa ett optionsprogram och båda behövde två arbetsdagar på sig. Detta
trots att de gjort optionsprogram tidigare och således var väl insatta i frågan och
att det i princip därför bara handlar om att ”fill-in-the-blanks”.
Dessutom blir det ofta fel. Mitt företag Qoorp har begärt ut offentliga handlingar
från Bolagsverket för 50 stycken nyemissioner av aktier och teckningsoptioner, i
startups knutna till inkubatorn SUP46 i Stockholm. Vi kan konstatera 60 % av
alla sådana anmälningar innehåller fel (dvs att Bolagsverket begärt
komplettering), samt att felfrekvensen är oberoende av om det är bolaget självt
eller ett ombud (revisions- eller advokatbyrå) som gjort anmälan. Detta visar att
det alltså inte räcker med att anlita en ”expert” för att ta fram ett sådant
program. Problemet är att man måsta klippa-och-klistra mellan många olika
dokument, vilket leder till fel.
Det skulle dock gå att radikalt förenkla processen, så att man kan ta fram ett
optionsprogram på mindre än en timme. Det skulle kräva följande:
1) En standardtext för avtal om optioner. Idag måste varje optionsprogram
upprepa de regler som finns för optionsprogram (t ex vad gäller
hantering av uppdelning av aktier, fondemission, etc) trots att dessa är
helt standardiserade. Lämpligen skulle t ex Bolagsverket kunna ha en
sådan standardtext som ett avtal kunde referera till, utan att behöva
upprepa den i själva avtalet, på samma sätt som man idag tillhandahåller
standardtexter för t ex hembud.
2) Schablonregler vad gäller värdering av bolag (i linje med vad utredningen
föreslår)
3) Schablonregler för värdering av optionsprogram (vad gäller volatilitet;
enligt förslaget i detta remissvar)
4) En förenklad blankett från Bolagsverket
5) Möjlighet att dra in optioner. Idag finns ingen juridisk mekanism för att i
förtid avsluta en option, t ex om en anställd slutar. Det är förvånansvärt
krångligt att återköpa optioner, eftersom återköpet måste ske i
proportion till samtliga kvarvarande ägares ägarandelar för att bevara
samma ägarfördelning. Speciellt med många aktieägare blir detta ett stort
administrativt problem, och har man mer än en handfull ägare kommer
det i praktiken inte att fungera.
Med dessa förändringar skulle optionsprogrammet ovan på 20 olika dokument
och 71 sidor kunna reduceras till enbart 3 sidor och två dokument. Ett konkret
exempel bifogas som bilaga 1.
En ytterligare förenkling vore att digitalisera hela processen. Detta hindras idag
effektivt av att Bolagsverket vägrar acceptera digitala signaturer, trots att
aktiebolagslagen krävt detta sedan år 2000 och att det, i motsats till vad
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Bolagsverket tycks tro, inte krävs någon utveckling av nya IT-system hos
Bolagsverket för att kunna hantera detta (för mer information om detta, se
http://bit.ly/2atrcEE).

Fel att utesluta övriga beskattningsfrågor

Utredningen har inte haft som uppgift att se över övriga beskattningsfrågor,
framför allt fåmansbolagsreglerna eller 3:12-reglerna, bland annat med
hänvisning till att det pågår en separat utredning om detta. Detta är ett stort fel i
utredningens direktiv, och det gör att många av de förbättringar som föreslås
blir meningslösa, eftersom en väldigt stor andel av startups är just fåmansbolag,
och därmed ändå kommer att betala den högsta skattesatsen. Att utvärdera
denna utrednings förslag blir därför beroende av resultatet från den senare
utredningen om 3:12-reglerna.
Det man borde göra i en utredning om startup-beskattning är att ta upp
elefanten i rummet: den statliga inkomstskatten, som är orsaken till 3:12reglerna. Den höjer skatten på förvärvsinkomster från i snitt 32 % till som mest
60 % (70 % när arbetsgivaravgifterna räknas in). Eftersom den tas ut från
internationellt sett låga nivåer drabbar den inte ”de rika” utan helt vanliga
anställda. För en person som idag har valet mellan att ta ett jobb inom ett
startup, med en lägre lön men ett delägande i form av optioner, och en
traditionell anställning blir utfallet för den anställde att den totala skatten blir
väsentligt högre, även om den totala ersättningen (lön plus vinst när bolaget gör
exit, dvs säljs) är densamma. I följande exempel har jag tagit värden som är
normala för t ex en webbutvecklare i Stockholm och antagit att bolaget gör exit
fem år senare. I båda fallet har jag räknat med att den totala ersättningen, dvs lön
plus reavinst är densamma:
Traditionell anställning
Ersättning (lön) över fem år:
Kommunalskatt:
Statlig inkomstskatt:
Sammanlagd skatt:
Faktisk skattesats:
Anställning i startup
Ersättning över fem år:
Varav lön:
Varav reavinst vid exit:
Kommunalskatt:
Statlig inkomstskatt på lön:
Statlig inkomstskatt på reavinst:
Sammanlagd skatt:
Faktisk skattesats:

3 000
688
509
1 197

000
320
400
720
40

kr
kr
kr
kr
%

3 000 000 kr
1 500 000 kr
1 500 000 kr
480 000 kr
0 kr
900 000 kr
1 380 000 kr
46 %

Som framgår av ovan blir resultatet idag, vid samma ekonomiska utfall
bruttomässigt, att den sammanlagda skatten för den som arbetar i ett startup är
46 % mot 40 % för en traditionell anställning. Tar det längre tid än fem år till
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exit, vilket är vanligt, blir skillnaden ännu större. Orsaken till detta är att en stor
del av ersättningen uppstår under ett enda beskattningsår – när bolaget gör exit
– och att en proportionellt större andel av den totala ersättningen därför
beskattas med statlig inkomstskatt. Om reavinsten skulle komma från
personaloptioner, finansiella teckningsoptioner eller direkt ägande av aktier
spelar mindre roll, eftersom 3:12-reglerna gör att i stort sett hela reavinsten blir
inkomstbeskattad. Lägg därtill att 3:12-reglerna är så komplicerade att det i
praktiken krävs att man anlitar en dyr expert för att göra deklarationen, samt att
3:12-reglerna ändras i princip varje år, vilket gör det ännu svårare att överblicka
skattekonsekvenserna.
Den statliga inkomstskatten missgynnar därför konsekvent entreprenörer och
anställda i startups. Att som utredningen gör diskutera i vilken mån man ska
”subventionera” startups är därför principiellt fel. Det handlar om att ta bort en
systematisk bestraffning av entreprenörskap som är inbyggd i skattesystemet. Så
även om det formellt sett ligger utanför utredningens direktiv är en diskussion
av frågan om beskattning av incitamentsprogram inte komplett om den statliga
inkomstskatten inte tas upp, speciellt med tanke på hur stor skada den orsakar
jämfört med hur lite pengar den drar in - cirka 3 % av de totala skatteintäkterna.
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Bilaga 1: Förenklad blankett för anmälan av optioner
Nedan följer ett förslag på en förenklad blankett för anmälan av
teckningsoptioner till Bolagsverket. Den reducerar mängden papper som
behöver skickas in för ett teckningsoptionsprogram för tre anställda, från 70
sidor till 3 (de två sidorna i blanketten, samt bolagsstämmo- eller
styrelseprotokoll som fattar beslutet) och tar bort behovet av att anlita dyra
konsulter för att göra jobbet. Nedan följer en detaljerad förklaring:

1. Värderingen av bolaget läggs in i direkt i blanketten och baseras i detta
fall på den senaste emissionen, som ska ha skett under de senaste 12
månaderna (i linje med utredningens förslag). Att ange när senaste
emissionen gjordes behövs inte, eftersom Bolagsverket redan har dessa
data, och alltså kan räkna ut vilken av reglerna bolaget har rätt att
använda. Likaså har Bolagsverket tillgång till årsredovisningen, i vilken
substansvärdet framgår.
2. Volatiliteten anges med schablon, enligt förslaget i detta remissvar
3. Det anges tydligt hur den riskfria räntan ska beräknas (t ex vilken löptid
på statsobligation som ska användas)
4. Genom att kryssa i denna ruta skickas anmälan vidare till
Skatterättsnämnden (eller Skatteverket) för bindande förhandsbesked.
5. Personerna som ska teckna skriver under direkt på blanketten (på samma
rad som deras namn står), vilket gör att man slipper hantera separata
teckningssedlar. Om många anställda ska teckna används en separat
bilaga för det.
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6. Man kan ange att standardvillkor ska användas, vilket gör att man inte
behöver upprepa en stor mängd standardtext
7. Koppling till anställning anges
8. Exakta villkor för hur återköp/indragning vid anställningens upphörande
ska gå till
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Förenklat utgivande av
teckningsoptioner

826
1 (2)

Aktiebolag

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.

1. Organisationsnummer

559745-2924

Skicka till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Företagsnamn

Startuppet AB

2. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.
Kontaktpersonens förnamn och efternamn

Företagsnamn

Niklas Rudemo

Qoorp AB

Postadress

Postnummer

Postort

Vivelvägen 33

125 33

Älvsjö

E-postadress

Telefonnummer dagtid

niklasrudemo@gmail.com

0708-141 287

Ev. depositionskontonr (tre siffror)

3. Ändring av bolagsordningen
Ändring av bolagsordningen i samband med utgivande av teckningsoptioner

4. Värdering av optionen
Bolagets värdering i kronor

Baserat på

59 066 840 kr

Senaste emissionen

Bolagets substansvärde enligt årsredovisning

Volatilitet

25 % (standard)

Annat värde:

%. Om annat värde än standard anges måste detta motiveras i särskild bilaga

Riskfria ränta

-0,58 %. Ange medelräntan för en 5-årig statsobligation de senaste 30 dagarna före beslutet, enligt data från www.riksbanken.se
Förhandsbesked från Skatterättsnämnden önskas

5. Utgivande av teckningsoptioner
Beslutsdatum (protokollets datum)

2016-06-21
Namn

Beslut av bolagsstämma
Personnummer

Freddy Andersson 690715-0356 15 000

Bolagsverket 826 2016-04-11 (W)

Beslut av styrelsen

Antal teckningsoptioner Jag tecknar mig härmed för följande teckningsoptioner

Namn

Personnummer

Anna Nilsson

811022-1450 15 000

Ort och datum

Stockholm, 2016-06-21

Antal teckningsoptioner Jag tecknar mig härmed för följande teckningsoptioner

Ort och datum

Stockholm, 2016-06-21

Namn

Personnummer

Kim Svensson

920326-4090

Namn

Personnummer

Antal teckningsoptioner Jag tecknar mig härmed för följande teckningsoptioner

Ort och datum

Namn

Personnummer

Antal teckningsoptioner Jag tecknar mig härmed för följande teckningsoptioner

Ort och datum

Totalt antal teckningsoptioner tecknade:

Antal teckningsoptioner Jag tecknar mig härmed för följande teckningsoptioner

15 000

45 000

Tid för aktieteckning

Fr.o.m.:

2020-03-05

Genom de tecknade och tilldelade teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med

22 249

Ort och datum

Stockholm, 2016-06-21

T.o.m.:

2020-04-05

Aktieslag som omfattas av beslutet t.ex. A- eller B-aktier (om det finns)

Finns endast stamaktier

5. Villkor för teckningsoptionerna
Villkoren för teckningsoptionerna skall följa Standardardvillkoren för teckningsoptioner:
http://startupdocs.se/ultimate-guide-stock-options-swedish-startups/
Andra villkor skall gälla, se bilaga
Teckningsoptionerna skall vara kopplade till personens anställning i bolaget.
De första 25 % av optionerna tillfaller den anställde efter 12 månader och därefter tilldelas de resterande jämnt fördelade
över 36 månader. Om den anställdes anställning i bolaget upphör, oavsett anledning, har bolaget rätt men inte skyldighet att återköpa
optionerna till inköpspris eller att dra optionerna.

5. Övrigt

6. Försäkran och underskrift En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå
bläckpenna.
Jag försäkrar på heder och samvete att
- de anmälda teckningsoptionerna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

2016-06-21

Niklas Rudemo

7. Registreringsavgift Vi börjar inte handlägga ärendet förrän avgiften har kommit in till oss. Skriv organisationsnummer på betalningen.
Betalt belopp

Bolagsverket 826 2016-04-11 (W)

900

Datum

2016-06-21

Betalningssätt

Bankgiro 5050-0255

Plusgiro 95 06 08-0

