
Aktieägarna i 
Pomegranate Investment AB (publ) 

med org.nr 556967-7247 och säte i Stockholm 
kallas härmed till årsstämma den 9 september 2019 klockan 09:00 

på Advokatfirman Vinges kontor, Stureplan 8, Stockholm 
 
Anmälan m m 
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman måste: 
dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 september 2019, 

och  
dels  senast den 3 september 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman. 

Anmälan ska göras skriftligen via e-post till legal@pomegranateinvestment.com, 
skriftligen till bolagets adress Pomegranate Investment AB (publ), Mäster 
Samuelsgatan 1, 1 tr., 111 44 Stockholm, eller per telefon till +46 8 545 015 50. Av 
anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och 
telefonnummer dagtid och i förekommande fall uppgift om eventuella ställföreträdare 
eller biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och 
användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling 
av personuppgifter. Om en aktieägare företräds av ombud ska till anmälan bifogas 
fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller 
motsvarande. 

 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, 
måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget 
namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 3 september 
2019, och aktieägare som önskar genomföra sådan inregistrering bör därför begära sådan 
hos förvaltaren i god tid före nämnda dag. 
 
Ombud m m 
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt 
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av 
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig 
högst ett år från utfärdandet eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock 
längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. 
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas 
till bolaget per post på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets 
hemsida, www.pomegranateinvestment.com, och kommer även att sändas till aktieägare 
som så begär och som uppger sin postadress.  
 
 
 
 



Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Godkännande av dagordning; 
5. Val av en eller två justeringsmän;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande 

fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 
8. Beslut om: 

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 

b. dispositioner beträffande bolagets vinster eller förluster enligt den fastställda 
balansräkningen; 

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och 

revisorssuppleanter; 
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; 
11. Val av styrelseledamöter; Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; 
12. Beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande 

befattningshavare; 
13. Beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen; 
14. Stämmans avslutande. 
 
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinster eller förluster enligt den 
fastställda balansräkningen (ärende 8b) 
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 
 
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt 
revisorer och revisorssuppleanter (ärende 9) 
Aktieägare representerade 7 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att antalet 
styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter. 
 
Det föreslås vidare att bolaget ska ha en revisor eller ett registrerat revisionsbolag utan 
revisorssuppleanter. 
 
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (ärende 10) 
Aktieägare representerade 7 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att årlig ersättning 
till varje styrelseledamot ska uppgå till 5 000 euro samt 10 000 euro till styrelsens 
ordförande.  
 
Det föreslås vidare att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
 
 



Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 
(ärende 11) 
Aktieägare representerade 7 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att, för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma, Vladimir Glushkov, Per Brilioth, Anders F. Börjesson, Mohsen 
Enayatollah och Nadja Borisova omväljs till styrelseledamöter samt att Per Brilioth omväljs 
till styrelsens ordförande. 
 
Information om nuvarande styrelseledamöter föreslagna för omval finns på bolagets 
hemsida, www.pomegranateinvestment.com.  
 
Det föreslås vidare att bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget 
Pricewaterhousecoopers AB, omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
 
Beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare (ärende 12) 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt 
incitamentsprogram för upp till fyra anställda i Pomegranate Investment AB (publ) (”LTIP 
2019 (M)”) i enlighet med villkoren nedan. LTIP 2019 (M) är ett treårigt prestationsbaserat 
incitamentsprogram. 
 
Antagande av ett incitamentsprogram 
 
Programmet i sammandrag 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av LTIP 2019 (M). LTIP 2019 
(M) föreslås omfatta upp till fyra anställda i Pomegranate Investment AB (publ). Deltagarna 
i LTIP 2019 (M) måste investera i Pomegranate Investment AB (publ) genom förvärv av 
aktier i Pomegranate Investment AB (publ) (”Sparaktier”). Dessa Sparaktier erhålls genom 
köp av aktier till marknadsvärde eller överlåtelse av aktier som deltagaren redan innehar i 
enlighet med villkoren under ”Privat investering” nedan. Därefter kommer deltagarna att ges 
möjlighet att vederlagsfritt erhålla aktier inom ramen för LTIP 2019 (M), så kallade 
”Prestationsaktier”, enligt villkoren som anges nedan. 
 
För det fall att Prestationsaktier inte kan levereras till rimliga kostnader, med rimliga 
administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar, kan deltagare 
istället komma att erbjudas kontantvederlag. 
 
Privat investering 
 
För att kunna delta i LTIP 2019 (M) krävs att deltagaren gjort en privat investering genom 
(i) köp av aktier till marknadspris till ett värde motsvarande högst 34 5891 euro beroende på 
deltagarens position i Pomegranate Investment AB (publ) enligt vad som beskrivs närmare 
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nedan, eller (ii) genom överlåtelse av aktier till ett värde motsvarande högst 34 5922 euro 
beroende på deltagarens position i Pomegranate Investment AB (publ) enligt vad som 
beskrivs närmare nedan. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för LTIP 2019 (M) 
kommer bolaget att tilldela deltagare tio rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten 
att vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier (”Rättigheter”). Det antal Prestationsaktier som 
varje deltagares Sparaktier berättigar till beror på bolagets uppfyllande av 
prestationsvillkoren. Maximalt kan en deltagare erhålla tio Prestationsaktier för varje 
Sparaktie. 
 
Det högsta beloppet för privata investeringar är baserat på ett antaget marknadspris om 8 
euro för aktier i Pomegranate Investment AB (publ), baserat på slutkursen för OTC-handeln 
för Pomegranate Investment AB (publ)s aktie den 5 augusti 2019. Aktiens marknadspris kan 
ha ökat eller minskat vid tidpunkten för den privata investeringen och styrelsen bemyndigas 
att justera det högsta beloppet för den privata investeringen för att ta hänsyn till eventuella 
väsentliga förändringar i priset för Pomegranate Investment AB (publ)s aktier, i syfte att ge 
så bra effekt som möjligt för aktieägarna i bolaget. 
 
Generella villkor 
 
Under förutsättning att entry-nivån av de prestationsbaserade villkoren uppnås avseende 
perioden 1 januari 2019 till 31 december 2021 samt förutsatt att deltagaren från tilldelning 
av Rättigheterna till dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 februari – 
30 april 2022 (intjänandeperioden) har behållit sina Sparaktier och dessutom, med vissa 
undantag, fortfarande är anställd i Pomegranate-koncernen och inte heller har sagt upp sig 
vid denna tidpunkt, kommer två Rättigheter per Sparaktie att intjänas och varje Rättighet ge 
deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie. 
 
Mål- och prestationsvillkor 
 
Det antal Prestationsaktier som deltagarens Sparaktier berättigar till beror på bolagets 
uppfyllelse av prestationsvillkoren under mätperioden. Prestationsvillkoren baseras på 
bolagets nettobehållning per aktie (En. Net Asset Value) (”NAV/aktie”). 
  
Prestationsvillkoren är fastställda till en entry-nivå, target-nivå och stretch-nivå när det 
gäller det antal Rättigheter som intjänas. Entry-nivån utgör miniminivån vilken måste 
överskridas för att möjliggöra intjäning av Rättigheter. Om entry-nivån uppnås eller 
överskrids, kommer tio Rättigheter berättiga varje deltagare att erhålla två Prestationsaktier. 
Om target-nivån uppnås eller överskrids, kommer tio Rättigheter berättiga varje deltagare 
att erhålla fem Prestationsaktier. Om stretch-nivån uppnås eller överskrids, kommer tio 
Rättigheter berättiga varje deltagare att erhålla tio Prestationsaktier. 
 
Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de prestationsbaserade villkoren i 
årsredovisningen för räkenskapsåret som avslutas 30 april 2022. 
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Rättigheterna 
 
För Rättigheterna ska följande villkor gälla: 

• Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt snarast möjligt efter årsstämman 2019.  
• Intjänas efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 februari – 30 

april 2022 (intjänandeperioden).  
• Kan inte överlåtas eller pantsättas. 
• Tio Rättigheter ger deltagaren rätt att erhålla två Prestationsaktier efter 

intjänandeperiodens slut, under förutsättning att entry-nivån av prestationsvillkoren 
är uppnådd och att deltagaren, med vissa undantag, vid offentliggörandet av 
delårsrapporten för perioden 1 februari – 30 april 2022, med vissa undantag, 
fortfarande är anställd i Pomegranate-koncernen, inte har sagt upp sig vid denna 
tidpunkt och har kvar sina Sparaktier i bolaget. 

• För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget att 
kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under den treåriga 
intjänandeperioden. Kompensation kommer bara att lämnas för utdelning som 
beslutas efter tilldelningen. 

 
Utformning och hantering 
 
Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 
2019 (M), inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga 
rätt att göra justeringar för att uppfylla särskilda utländska bestämmelser eller 
marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker 
betydande förändringar för Pomegranate eller dess verksamhetmiljö som skulle medföra att 
beslutade villkor för LTIP 2019 (M) inte längre uppfyller dess syften.  
 
Tilldelning 
 
Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående kommer LTIP 2019 
(M) att innebära följande antal Sparaktier och Prestationsaktier för de olika kategorierna 
förutsatt att villkoren för entry-nivån, target-nivån respektive stretch-nivån är uppfyllda; 

• verkställande direktören: kan förvärva Sparaktier till ett värde av upp till 34 592 euro3 
inom ramen för LTIP 2019 (M), vilket ger innehavaren rätt till lägst två och högst tio 
Prestationsaktier per Sparaktie; och 

• andra medlemmar av bolagsledningen utöver verkställande direktören (tre individer): 
kan förvärva Sparaktier till ett värde av upp till 36 000 euro4 inom ramen för LTIP 
2019 (M), vilket ger innehavaren rätt till lägst två och högst tio Prestationsaktier per 
Sparaktie. 
 

 
 
                                                
3 Motsvarande 4 324 aktier baserat på ett antaget pris om 8 euro per aktie. 
4 Motsvarande 4 500 aktier baserat på ett antaget pris om 8 euro per aktie. 



Omfattningen av och kostnaderna för LTIP 2019 (M) 
 
LTIP 2019 (M) kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Rättigheterna 
ska kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen över intjänandeperioden. Den 
totala kostnaden för LTIP 2019 (M) förväntas uppgå till cirka   352 960 euro under 
programmets treåriga löptid, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2.  
 
Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka   56 556 euro, baserat på antagandena 
ovan. 
 
Om det maximala utfallet uppnås, och alla investerade Sparaktier behålls i enlighet med 
LTIP 2019 (M) och att de prestationsbaserade villkoren uppfylls till 100 procent, kommer 
kostnaden för LTIP 2019 (M) maximalt att uppgå till cirka   705 920 euro i enlighet med 
IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka  113 112 euro. 
 
Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier kan  88 240 aktier komma att tilldelas inom 
ramen för LTIP 2019 (M), vilket skulle motsvara 1,6 procent av aktiekapitalet och rösterna 
i bolaget och en potentiell utspädning om 1,6 procent. Under de befintliga 
teckningsoptionsprogrammen som förfaller 31 december 2019 har Pomegranate 107 500 
utstående teckningsoptioner vilket berättigar optionsinnehavarna till totalt 107 500 aktier i 
bolaget till ett pris per aktie om 24 euro. Maximal tilldelning under LTIP 2018 (M) och LTIP 
2018 (B) uppgår till 133 730 aktier i bolaget, vilket tillsammans med det maximala antalet 
aktier som kan tilldelas inom ramen för LTIP 2019 (M), motsvarar cirka 6,1 procent av 
aktiekapitalet och rösterna i bolaget. 
 
Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2019 (M) 
 
För att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2019 (M) kan bolaget 
komma att ingå ett swapavtal eller ett annat liknande avtal med en tredje part. 
 
Syftet med förslaget 
 
Syftet med LTIP 2019 (M) är att skapa incitament för ledningen att arbeta för en långsiktigt 
god utveckling i bolaget. LTIP 2019 (M) ska vidare skapa förutsättningar för att behålla 
kompetent personal i Pomegranate-koncernen genom att erbjuda konkurrenskraftig 
ersättning. Teckningsoptionerna som tilldelats i det tidigare programmet löper ut inom kort 
och det föreslagna LTIP 2019 (M) är därför ett nödvändigt steg för att behålla motivationen 
hos Pomegranate Investment AB (publ)s nuvarande ledning att leverera i enlighet med 
bolagets långsiktiga målsättning. LTIP 2019 (M) har utformats baserat på att det är önskvärt 
att anställda i koncernen är aktieägare i bolaget och att dessa ser att ett långsiktigt arbete 
lönar sig. Deltagande i LTIP 2019 (M) kräver att deltagaren har bidragit med en privat 
investering av Sparaktier. 
 
Genom att erbjuda en tilldelning av Prestationsaktier som är baserad på uppfyllandet av 
prestationsbaserade villkor, premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. LTIP 2019 (M) 



belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i 
bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagandet av LTIP 2019 (M) kommer att 
få en positiv effekt på Pomegranate-koncernens framtida utveckling och kommer 
följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare. 
 
Beredning av förslaget 
 
LTIP 2019 (M) har utarbetats av bolagets styrelse och baserats på program som framtagits i 
samråd med externa rådgivare. LTIP 2019 (M) har behandlats av styrelsen vid 
styrelsesammanträdanden måndagen den 7 augusti 2019. 
 
Beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen 
(ärende 13) 
Aktieägare representerade 7 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att stämman 
beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för upp till fem 
styrelseledamöter i Pomegranate Investment AB (publ) (”LTIP 2019 (B)”) i enlighet med 
villkoren nedan. LTIP 2019 (B) är ett treårigt prestationsbaserat incitamentsprogram. 
 
Antagande av ett incitamentsprogram 
 
Programmet i sammandrag 
 
Aktieägare representerade 7 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att 
bolagsstämman beslutar om antagande av LTIP 2019 (B). LTIP 2019 (B) föreslås omfatta 
upp till fem styrelseledamöter i Pomegranate Investment AB (publ). Deltagarna i LTIP 2019 
(B) måste investera i Pomegranate Investment AB (publ) genom förvärv av aktier i 
Pomegranate Investment AB (publ) (”Sparaktier”). Dessa Sparaktier erhålls genom köp av 
aktier till marknadsvärde eller överlåtelse av aktier som deltagaren redan innehar i enlighet 
med villkoren under ”Privat investering” nedan. Därefter kommer deltagarna att ges 
möjlighet att vederlagsfritt erhålla aktier inom ramen för LTIP 2019 (B), så kallade 
”Prestationsaktier”, enligt villkoren som anges nedan. 
 
För det fall att Prestationsaktier inte kan levereras till rimliga kostnader, med rimliga 
administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar, kan deltagare 
istället komma att erbjudas kontantvederlag. 
 
Privat investering 
 
För att kunna delta i LTIP 2019 (B) krävs att deltagaren gjort en privat investering genom (i) 
köp av aktier till marknadspris till ett värde motsvarande högst 12 9685 euro beroende på 
deltagarens position i Pomegranate Investment AB (publ) enligt vad som beskrivs närmare 
nedan, eller (ii) genom överlåtelse av aktier som sådan deltagare redan innehar till ett värde 
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motsvarande högst 12 9686 euro beroende på deltagarens position i styrelsen i Pomegranate 
Investment AB (publ) enligt vad som beskrivs närmare nedan. För varje Sparaktie som 
innehas inom ramen för LTIP 2019 (B) kommer bolaget att tilldela deltagare tio rättigheter 
till Prestationsaktier, innebärande rätten att vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier 
(”Rättigheter”). Det antal Prestationsaktier som varje deltagares Sparaktier berättigar till 
beror på bolagets uppfyllande av prestationsvillkoren. Maximalt kan en deltagare erhålla tio 
Prestationsaktier för varje Sparaktie. 
 
Det högsta beloppet för privata investeringar är baserat på ett antaget marknadspris om 8 
euro för aktier i Pomegranate Investment AB (publ), baserat på OTC-slutkursen för 
Pomegranate Investment AB (publ) aktie den 5 augusti 2019. Aktiens marknadspris kan ha 
ökat eller minskat vid tidpunkten för den privata investeringen. 
 
Generella villkor 
 
Under förutsättning att entry-nivån av de prestationsbaserade villkoren uppnås avseende 
perioden 1 januari 2019 till 31 december 2021 samt förutsatt att deltagaren från tilldelning 
av Rättigheterna till dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 februari -
30 april 2022 (intjänandeperioden) har behållit sina Sparaktier och dessutom, med vissa 
undantag, fortfarande är anställd i Pomegranate-koncernen och inte heller har sagt upp sig 
vid denna tidpunkt, kommer två Rättigheter per Sparaktie att intjänas och varje Rättighet ge 
deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie. 
 
Mål- och prestationsvillkor 
 
Det antal Prestationsaktier som deltagarens Sparaktier berättigar till beror på bolagets 
uppfyllelse av prestationsvillkoren under mätperioden. Prestationsvillkoren baseras på 
bolagets nettobehållning per aktie (En. Net Asset Value) (”NAV/aktie”). 
  
Prestationsvillkoren är fastställda till en entry-nivå, target-nivå och stretch-nivå när det 
gäller det antal Rättigheter som intjänas. Entry-nivån utgör miniminivån vilken måste 
överskridas för att möjliggöra intjäning av Rättigheter. Om entry-nivån uppnås eller 
överskrids, kommer tio Rättigheter berättiga varje deltagare att erhålla två Prestationsaktier. 
Om target-nivån uppnås eller överskrids, kommer tio Rättigheter berättiga varje deltagare 
att erhålla fem Prestationsaktier. Om stretch-nivån uppnås eller överskrids, kommer tio 
Rättigheter berättiga varje deltagare att erhålla tio Prestationsaktier. 
 
Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de prestationsbaserade villkoren i 
årsredovisningen för räkenskapsåret som avslutas 30 april 2022. 
 
Rättigheterna 
 
För Rättigheterna ska följande villkor gälla: 
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• Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt snarast möjligt efter årsstämman 2019.  
• Intjänas efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 februari – 30 

april 2022 (intjänandeperioden).  
• Kan inte överlåtas eller pantsättas. 
• Tio Rättigheter ger deltagaren rätt att erhålla två Prestationsaktier efter 

intjänandeperiodens slut, under förutsättning att entry-nivån av prestationsvillkoren 
är uppnådd och att deltagaren, med vissa undantag, vid offentliggörandet av 
delårsrapporten för perioden 1 februari – 30 april 2022, med vissa undantag, 
fortfarande är anställd i Pomegranate-koncernen, inte har sagt upp sig vid denna 
tidpunkt och har kvar sina Sparaktier i bolaget. 

• För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget att 
kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under den treåriga 
intjänandeperioden. Kompensation kommer bara att lämnas för utdelning som 
beslutas efter tilldelningen. 
 

Utformning och hantering 
 
Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 
2019 (B), inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga 
rätt att göra justeringar för att uppfylla särskilda utländska bestämmelser eller 
marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker 
betydande förändringar för Pomegranate eller dess verksamhetsmiljö som skulle medföra att 
beslutade villkor för LTIP 2019 (B) inte längre uppfyller dess syften.  
 
Tilldelning 
 
I enlighet med ovanstående kommer LTIP 2019 (B) att innebära följande antal Sparaktier 
och Prestationsaktier för styrelseledamöterna förutsatt att villkoren för entry-nivån, target-
nivån respektive stretch-nivån är uppfyllda; 

• Styrelseledamöter (fem individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av upp till 
maximalt 25 928 euro7, varav maximalt 12 968 euro för styrelsens ordförande och 
maximalt 3 240 euro för ordinarie styrelseledamot inom ramen för LTIP 2019 (B), 
vilket ger innehavaren rätt till lägst två och högst tio Prestationsaktier per Sparaktie. 

 
Omfattningen av och kostnaderna för LTIP 2019 (B) 
 
LTIP 2019 (B) kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Rättigheterna 
ska kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen över intjänandeperioden. Den 
totala kostnaden för LTIP 2019 (B) förväntas uppgå till cirka   129 640 euro under 
programmets treåriga löptid, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2.  
 
Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 37 590 euro, baserat på antagandena 
ovan. 
                                                
7 Motsvarande 3 241 aktier baserat på ett antaget pris om 8 euro per aktie. 



 
Om det maximala utfallet uppnås, och alla investerade Sparaktier behålls i enlighet med 
LTIP 2019 (B) och att de prestationsbaserade villkoren uppfylls till 100 procent, kommer 
kostnaden för LTIP 2019 (B) maximalt att uppgå till cirka 259 280 euro i enlighet med IFRS 
2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 75 180 euro. 
 
Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier kan 32 410 aktier komma att tilldelas inom 
ramen för LTIP 2019 (B), vilket skulle motsvara cirka 0,6 procent av aktiekapitalet och 
rösterna i bolaget och en potentiell utspädning om 0,6 procent. Under de befintliga 
teckningsoptionsprogrammen som förfaller 31 december 2019 har Pomegranate 107 500 
utstående teckningsoptioner vilket berättigar optionsinnehavarna till totalt 107 500 aktier i 
bolaget till ett pris per aktie om 24 euro. Maximal tilldelning under LTIP 2018 (M) och LTIP 
2018 (B) uppgår till 133 730 aktier i bolaget, vilket tillsammans med det maximala antalet 
aktier som kan tilldelas inom ramen för LTIP 2019 (B), motsvarar cirka 5,1 procent av 
aktiekapitalet och rösterna i bolaget. 
 
Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2019 (B) 
 
För att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP  2019 (B) kan bolaget 
komma att ingå ett swapavtal eller ett annat liknande avtal med en tredje part. 
 
Syftet med förslaget 
 
Syftet med LTIP 2019 (B) är att skapa incitament för styrelsen att arbeta för en långsiktigt 
god utveckling i bolaget. LTIP 2019 (B) ska vidare skapa förutsättningar för att behålla 
kompetenta individer i styrelsen för Pomegranate genom att erbjuda konkurrenskraftig 
ersättning. Kompensationen till medlemmar av styrelsen har varit och föreslås fortsätta vara 
blygsam i förhållande till jämförbara företag. Det föreslagna LTIP 2019 (B) är därför ett 
nödvändigt steg för att behålla motivationen hos Pomegranate Investment AB (publ)s 
nuvarande styrelse att leverera i enlighet med bolagets långsiktiga målsättning. LTIP 2019 
(B) har vidare utformats baserat på att det är önskvärt att styrelseledamöter i koncernen är 
aktieägare i bolaget och att dessa ser att ett långsiktigt arbete lönar sig. Deltagande i LTIP 
2019 (B) kräver att deltagaren har bidragit med en privat investering av Sparaktier. 
 
Genom att erbjuda en tilldelning av Prestationsaktier som är baserad på uppfyllandet av 
prestationsbaserade villkor, premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. LTIP 2019 (B) 
belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i 
bolaget. Mot bakgrund av detta anser aktieägare representerande 7 % av de utestående 
aktierna i bolaget att antagandet av LTIP 2019 (B) kommer att få en positiv effekt på 
Pomegranate-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt 
för både bolaget och dess aktieägare. 
 
 
 
 



Beredning av förslaget 
 
LTIP 2019 (B) har framtagits av aktieägare på grundval av LTIP 2019 (M) i samråd med 
externa rådgivare.  
 
Förslaget är villkorat av att stämman beslutar om LTIP 2019 (M) enligt ärende 12 ovan. 
 
Andra incitamentsprogram i bolaget  

Nedan är sammanfattningar av nuvarande utestående incitamentsprogram i bolaget. För 
ytterligare information om incitamentsprogrammen hänvisas till årsredovisningen för 
perioden 1 januari 2017 – 30 april 2018.  

Optionsprogram 
 
Under de befintliga teckningsoptionsprogrammen som förfaller 31 december 2019 har 
Pomegranate 107 500 utstående teckningsoptioner vilket berättigar optionsinnehavarna till 
totalt 107 500 aktier i bolaget till ett pris per aktie om 24 euro. Vid fullt utnyttjande skulle 
programmet ha en utspädningseffekt om cirka 2,0 procent av det totala antalet utestående 
aktier. 
 
LTIP 2018  

Vid årsstämman den 6 september 2018 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat 
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och styrelse i Pomegranate Investment 
AB. Programmet löper från 1 januari 2018 till 30 April 2021, och omfattar maximalt 133 
730 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,4 procent av det totala antalet 
utestående aktier vid tidpunkten för programmets inrättande. Programmet innebär att 
deltagarna investerar i aktier i bolaget och för varje investerad aktie har deltagaren möjlighet 
att vederlagsfritt erhålla ytterligare aktier, s.k. prestationsaktier förutsatt att bestämt 
prestationsmål kopplat till bolagets substansvärde per aktie uppfylls. 
 
Övrigt 
Beslut enligt ärende 12 och 13 fordrar bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna 
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. För information om hur dina 
personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på 
Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-
svenska.pdf. 

________________________ 
 
Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga från och med den 
19 augusti 2019, och förslagen enligt ärende 12 och 13 kommer att hållas tillgängliga från 
och med den 9 augusti 2019 hos bolaget på Mäster Samuelsgatan 1, 1 tr., 111 44 Stockholm 



och tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Aktieägare erinras om 
sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 
 

________________________ 
 

Stockholm, augusti 2019 
Pomegranate Investment AB (publ) 

Styrelsen 
 
 


