
	   	   	   	   	   	   	  

Styrelsens	  förslag	  till	  beslut	  om	  incitamentsprogram	  avseende	  utgivande	  av	  
teckningsoptioner	  i	  WIP,	  Wireless	  Independent	  Provider	  AB	  (publ)	  

Styrelsen	  föreslår	  att	  bolagsstämman	  beslutar	  att	  utge	  högst	  5	  000	  000	  teckningsoptioner	  
berättigande	  till	  nyteckning	  av	  högst	  5	  000	  000	  aktier	  i	  WIP,	  Wireless	  Independent	  Provider	  
AB	  (publ),	  i	  fortsättningen	  ”Bolaget”,	  i	  enlighet	  med	  nedanstående	  villkor.	  	  

att	  
rätt	  att	  teckna	  teckningsoptioner	  tillkommer,	  med	  avvikelse	  från	  aktieägarnas	  företrädesrätt,	  
dels	  ledningspersoner	  (VD	  1	  000	  000	  st,	  övriga	  i	  ledningen	  750	  000	  st/person),	  dels	  övriga	  
medarbetare	  med	  en	  anställningstid	  som	  överstiger	  tre	  år	  (200	  000	  st/person),	  
	  
att	  
skälen	  för	  avvikelsen	  från	  aktieägares	  företrädesrätt	  är	  att	  Bolaget	  har	  funnit	  det	  positivt	  för	  
Bolagets	  långsiktiga	  utveckling	  att	  ledningen	  och	  fast	  anställda	  som	  varit	  hos	  Bolaget	  under	  
en	  period	  erbjuds	  möjlighet	  till	  delägande	  i	  Bolaget	  genom	  ett	  incitamentsprogram	  som	  är	  
anpassat	  till	  marknadsvärdet	  på	  Bolaget,	  
	  
att	  
teckning	  utan	  teckningsrätt	  enligt	  ovan	  ej	  kan	  ske,	  
	  
att	  
teckningsoptionerna	  skall	  tecknas	  senast	  den	  31	  december	  2014,	  	  
	  
att	  
teckningsoptionerna	  emitteras	  till	  ett	  belopp	  om	  0,008	  kr	  per	  teckningsoption,	  beräknat	  
enligt	  Black	  &	  Scholes	  värderingsmodell,	  
	  
att	  
betalning	  för	  tecknade	  teckningsoptioner	  skall	  ske	  när	  teckning	  sker,	  dvs.	  senast	  den	  31	  
januari	  2015,	  varvid	  50%	  (0,004	  kr/option)	  erläggs	  kontant	  till	  av	  Bolaget	  anvisat	  konto,	  och	  
50%	  av	  teckningsoptionen	  erhålls	  vederlagsfritt	  för	  vilken	  förmån	  optionsinnehavaren	  
förmånsbeskattas	  och	  Bolaget	  erlägger	  sociala	  avgifter,	  	  
	  
Detta	  innebär	  för	  den	  som	  får	  möjlighet	  att	  förvärva	  (utifrån	  schablonmässigt	  antagande	  
avseende	  inkomstskatt):	  

• 200	  000	  st	  optioner,	  egen	  insats	  200	  000	  *	  0,8	  öre	  *	  50	  %	  =	  800	  kr	  plus	  skatt	  på	  
förmånen	  800	  kronor,	  marginalskatt	  *)	  50	  %	  =	  400	  kronor.	  Total	  utgift	  för	  
medarbetaren	  1	  200	  kronor	  vid	  förvärv	  av	  200	  000	  teckningsoptioner.	  
*)	  marginalskatten	  är	  för	  denna	  medarbetarkategori	  sannolikt	  lägre	  än	  50%	  

	  



• 750	  000	  optioner,	  egen	  insats	  750	  000	  *	  0,8	  öre	  *	  50%	  =	  3	  000	  kr	  plus	  skatt	  på	  
förmånen	  3	  000	  kronor,	  marginalskatt	  50%	  =	  1500	  kronor.	  Total	  utgift	  för	  
medarbetaren	  4	  500	  kronor	  vid	  förvärv	  av	  750	  000	  teckningsoptioner.	  
	  

• Bolagets	  totala	  kostnad	  kan	  beräknas	  som	  sociala	  avgifter	  (33%)	  på	  totala	  
förmånsvärdet	  5	  000	  000	  optioner	  *	  0,8	  öre	  *50	  %	  *	  33	  %	  =	  6	  600	  kronor.	  	  Från	  detta	  
avgår	  inbetald	  del	  av	  optionspremien	  från	  medarbetaren:	  5	  000	  000	  *	  0,4	  öre	  =	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  000	  kronor	  

	  
att	  
styrelsen	  äger	  rätt	  att	  förlänga	  tiden	  för	  teckning	  samt	  betalning	  av	  teckningsoptionerna,	  
	  
att	  
varje	  teckningsoption	  berättigar	  till	  nyteckning	  av	  en	  (1)	  stamaktie	  i	  Bolaget	  till	  en	  
teckningskurs	  om	  1,50	  kr	  per	  aktie.	  
	  
att	  
teckning	  av	  aktie	  på	  grund	  av	  teckningsoption	  kan	  ske	  under	  tiden	  från	  och	  med	  1	  januari	  
2015	  till	  och	  med	  den	  31	  december	  2017.	  	  
	  
att	  
rätt	  till	  utdelning	  på	  tecknade	  aktier	  tillkommer	  aktieägare	  från	  och	  med	  det	  räkenskapsår	  
som	  följer	  på	  det	  räkenskapsår	  under	  vilket	  aktie	  tecknas,	  	  
	  
att	  
styrelsen,	  eller	  den	  styrelsen	  utser,	  bemyndigas	  att	  vidta	  smärre	  justeringar	  av	  beslutet	  som	  
kan	  visa	  sig	  erforderliga	  i	  samband	  med	  registrering	  av	  beslutet	  hos	  Bolagsverket,	  	  
	  
att	  
övriga	  villkor	  avseende	  teckningsoptionerna	  framgår	  av	  Bilaga	  I	  med	  därtill	  hörande	  bilagor,	  
och	  underlag	  för	  beräkningar	  framgår	  av	  Bilaga	  II,	  	  
	  
att	  
aktiekapitalet,	  vid	  fullt	  utnyttjande	  av	  samtliga	  teckningsoptioner	  för	  nyteckning	  av	  aktier,	  
kan	  komma	  att	  ökas	  med	  högst	  1	  000	  000	  kr.	  	  
	  
Bolagsstämmans	  beslut	  enligt	  denna	  punkt	  är	  giltigt	  endast	  om	  det	  biträds	  av	  aktieägare	  
med	  minst	  nio	  tiondelar	  av	  såväl	  de	  angivna	  rösterna	  som	  de	  aktier	  som	  är	  företrädda	  vid	  
stämman.	  	  
____________	  
Karlskrona	  i	  november	  2014	  
Styrelsen	  i	  WIP,	  Wireless	  Independent	  Provider	  AB	  (publ)	  


