
Aktieägarna i 

Pomegranate Investment AB (publ) 
med org.nr 556967-7247 och säte i Stockholm 

kallas härmed till årsstämma den 14 september 2020 klockan 15:00 

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 4 september 2020, 

och  

dels  senast den 8 september 2020 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.  

 

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 4 september 

2020, 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.  

 

Förhandsröstning 
Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. Pomegranate 

Investment AB (publ) uppmanar aktieägare att använda den möjligheten i syfte att minimera 

antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska 

spridningen av coronaviruset (covid-19). 
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För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på 

bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt 

genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. 

Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. 

 

Det ifyllda formuläret måste vara Pomegranate Investment AB (publ) tillhanda senast  

8 september 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till ”Advokatfirman Vinge KB, Att. 

Boris Kotur, Box 1703, 111 87 Stockholm”. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och 

ska då skickas till legal@pomegranateinvestment.com. Om aktieägare är en juridisk person 

ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma 

gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägare får inte förse förhandsrösten 

med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar 

och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 

 
Information med anledning av coronaviruset (covid-19) 
Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) 

har Pomegranate Investment AB (publ) vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför stämman. 

Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning. 

 

• Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se 

ovan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom 

på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och 

ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett 

riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan 

möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på 

Pomegranate Investment AB (publ)s hemsida, www.pomegranateinvestment.com. 

• Externa gäster bjuds inte in. 

• Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter stämman. 

• Endast ett kortare anförande av den verkställande direktören kommer att genomföras 

på stämman. 

• Stämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka 

aktieägarnas rättigheter. 

• Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer. 

 

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltjämt svår att 

med säkerhet bedöma och Pomegranate Investment AB (publ) följer utvecklingen noggrant. 

Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande Stämman behöver vidtas kommer information 

om detta att publiceras på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com. 

 
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; 
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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; 

(i) Nadja Borisova, styrelseledamot  

(ii) Per Brilioth, styrelseordförande 

(iii) Anders F. Börjesson, styrelseledamot  

(iv) Mohsen Enayatollah, styrelseledamot 

(v) Vladimir Glushkov, styrelseledamot 

(vi) Florian Hellmich, verkställande direktör 

9. Fastställande av: 

a. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; 

b. antalet revisorer och revisorssuppleanter; 

10. Fastställande av: 

a.    styrelsearvoden;  

b.    revisorsarvoden; 

11. Val av: 

a.    styrelseledamöter; 

(i) Nadja Borisova  

(ii) Anders F. Börjesson 

(iii) Mohsen Enayatollah  

(iv) Vladimir Glushkov  

b. styrelsens ordförande; 

(i) Per Brilioth 

c.    revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; 

(i) PricewaterhouseCoopers AB 

12. Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för 

anställda: 

a. förslag till beslut om antagande av ett prestationsbaserat långsiktigt 

incitamentsprogram för anställda; 

b. förslag avseende emission av teckningsoptioner; 

c. aktieswap-avtal med en tredje part; 

13. Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för 

styrelsen: 

a. förslag till beslut om antagande av ett prestationsbaserat långsiktigt 

incitamentsprogram för styrelsen; 

b. förslag avseende emission av teckningsoptioner; 

c. aktieswap-avtal med en tredje part; 

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 
antalet revisorer och revisorssuppleanter (ärende 9) 
Aktieägare representerade 19,54% 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 19,54% 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 19,54% av de utestående aktierna i bolaget föreslår att, för tiden 

intill slutet av nästa årsstämma, Nadja Borisova, Per Brilioth, Anders F. Börjesson, Mohsen 

Enayatollah och Vladimir Glushkov 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 prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram 
för anställda (ärende 12) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt 

incitamentsprogram för alla anställda i Pomegranate Investment AB (publ) (”Pomegranate 

Investment”) (”Managementprogrammet 2020”) i enlighet med punkterna 12a – 12b 

nedan. Besluten under punkterna 12a – 12b nedan föreslås vara villkorade av varandra. 

Skulle majoritetskravet för punkt 12b inte uppfyllas, föreslår styrelsen att Pomegranate 

Investment ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 12c 

nedan och beslut under punkterna 12a och 12c ska då vara villkorade av varandra. 

Managementprogrammet 2020 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer 

att tilldelas prestationsbaserade aktierätter (”Aktierätter”) vilka berättigar till aktier i 

Pomegranate Investment beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock högst  



244 358 aktier. Som en del i implementeringen av Managementprogrammet 2020 kan högst 

244 358 teckningsoptioner emitteras i enlighet med punkt 12b nedan. 

Förslag till beslut om antagande av ett prestationsbaserat långsiktigt 

incitamentsprogram för anställda (punkt 12a) 

Bakgrund till förslaget 

Managementprogrammet 2020 riktar sig till alla anställda i Pomegranate Investment.  

Styrelsen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett 

konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera 

internationellt kvalificerade anställda i Pomegranate Investment samt för att stimulera dessa 

personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga 

aktieägare. Managementprogrammet 2020 är anpassat till Pomegranate Investments 

nuvarande position och behov. Styrelsen anser att Managementprogrammet 2020 kommer 

att öka deltagarnas engagemang i Pomegranate Investments verksamhet, stärka lojaliteten 

gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare. 

Villkor för Aktierätter 

För Aktierätterna ska följande villkor gälla. 

1. Aktierätterna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt så snart praktiskt möjligt efter 

årsstämman. 

 

2. 1/3 av Aktierätterna intjänas gradvis under cirka fyra år, motsvarande fyra perioder fram 

till dagen för den dag som infaller tidigast av (i) årsstämman 2024 eller (ii) 30 september 

2024 (”Intjänandetidpunkten”), där den inledande perioden motsvarar tiden från 

årsstämman 2020 fram till dagen omedelbart före årsstämman 2021 och de återstående 

perioderna motsvarar tiden från en årsstämma (årsstämman 2021, årsstämman 2022 

respektive årsstämman 2023) fram till dagen omedelbart före nästa årsstämma eller 

Intjänandetidpunkten, såsom tillämpligt (varje sådan tidsperiod benämns i det följande 

som en ”Period”). Dessa Aktierätter (1/3 av totala antalet Aktierätter) intjänas med 1/4 

vid slutet av varje Period om deltagaren fortfarande är anställd av Pomegranate 

Investment den dagen. I tillägg till detta villkor för intjänande är Aktierätterna föremål 

för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Pomegranate Investment-

koncernens substansvärde (NAV) per år och kassaflöde i enlighet med villkoren för 

intjänande nedan. 

 

3. 1/3 av Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen 

av Pomegranate Investment-koncernens substansvärde (NAV) per år. Utvecklingen av 

substansvärdet (NAV) kommer att mätas baserat på Pomegranate Investment-

koncernens reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren som avslutas den 30 april 

2020 och 2024. Dessa Aktierätter (1/3 av totala antalet Aktierätter) intjänas fullt ut vid 

slutet av Intjänandetidpunkten om Pomegranate Investment-koncernens substansvärde 

(NAV) har ökat med mer än 20 procent per år i genomsnitt mellan 30 april 2020 och 30 



april 2024. Om substansvärdet (NAV) inte har ökat med mer än 20 procent per år i 

genomsnitt sker ingen intjäning enligt denna punkt 3. 

 

4. 1/3 av Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad gradvis intjäning baserat på 

Pomegranate Investment-koncernens kassaflöde. Kassaflödet kommer att mätas baserat 

på Pomegranate Investment-koncernens reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 

som avslutas den 30 april 2021, 2022, 2023, 2024. Dessa Aktierätter (1/3 av totala 

antalet Aktierätter) intjänas med 1/4 vid slutet av varje Period om Pomegranate 

Investment-koncernens kassaflöde, exklusive exits och/eller investeringar i 

portföljbolag, är lika med eller större än noll under räkenskapsåret som föregår slutet av 

respektive Period. Vid en utveckling där kassaflödet är negativt (det vill säga mindre än 

noll) sker ingen intjäning enligt denna punkt 4. 

 

5. Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade Aktierätter får utnyttjas är dagen efter 

Intjänandetidpunkten. 

 

6. Varje intjänad Aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i 

Pomegranate Investment under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd i 

Pomegranate Investment vid relevant intjänandetidpunkt med undantag för vissa 

sedvanliga ”good leaver”-situationer (inkluderande bland annat dödsfall och bestående 

oförmåga att utföra uppdraget till följd av olyckshändelse eller sjukdom), vilket också 

ska gälla under det första året fram till och med dagen för årsstämman 2021. 

 

7. Antalet Aktierätter kommer att omräknas i händelse av förändringar i Pomegranate 

Investments aktiekapitalstruktur, exempelvis vid fondemission, fusion, 

företrädesemission, uppdelning eller sammanslagning av aktier, minskning av 

aktiekapitalet eller liknande åtgärder. 

 

8. Aktierätterna kan inte överlåtas och får inte pantsättas. 

 

9. Aktierätterna kan tilldelas av moderbolaget samt av andra bolag inom Pomegranate 

Investment-koncernen. 

 

10. I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, 

likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar Pomegranate 

Investment, ska samtliga Aktierätter tjänas in i samband med att sådan transaktion 

genomförs. 

 

11. För aktierätterna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separata avtal med 

deltagarna samt de detaljerade villkoren för Managementprogrammet 2020. 

 

Tilldelning 

Aktierätterna i Managementprogrammet 2020 ska tilldelas enligt följande: 

• 114 992 Aktierätter till verkställande direktören, Florian Hellmich, 



• 57 496 Aktierätter till envar av CFO:n, Gustav Wetterling, och chefsjuristen, Mahgol 

Sharili, och 

• 14 374 Aktierätter till Rickard Strömgren, Investment Manager. 

 

I varje fall omfattar Managementprogrammet 2020 ett totalt antal Aktierätter, som, om alla 

Aktierätter intjänas i enlighet med ovanstående intjäningsvillkor, berättigar till högst  

244 358 aktier i Pomegranate Investment. 

Beredning av förslaget 

Managementprogrammet 2020 har utformats av styrelsen baserat på en utvärdering av 

tidigare incitamentsprogram och av gällande marknadspraxis. 

Utspädning 

Managementprogrammet 2020 kommer omfatta högst totalt 244 358 aktier, vilket motsvarar 

en utspädning om cirka 4,3 procent vid full utspädning. Med beaktande även av aktier som 

kan emitteras med anledning av det föreslagna Styrelseprogrammet 2020 uppgår 

utspädningen totalt till cirka 6,0 procent vid full utspädning. Med beaktande även av aktier 

som kan emitteras under tidigare implementerade incitamentsprogram i bolaget uppgår den 

motsvarande maximala utspädningen till cirka 9,5 procent vid full utspädning. Utspädningen 

förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie (i EUR)”. 

Information om Pomegranate Investments befintliga incitamentsprogram finns i 

Pomegranate Investments årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 30 april 

2020, not 8, som kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida den 24 augusti 2020, 

www.pomegranateinvestment.com. 

Programmets omfattning och kostnader 

Managementprogrammet 2020 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – 

Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att Aktierätterna ska kostnadsföras som 

personalkostnader över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget 

kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala 

avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden.  

Under antagande om en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av Aktierätter om 6,5 EUR, 

en årlig uppgång av NAV samt aktiekurs med 20 procent uppskattas den maximala 

genomsnittliga årliga kostnaden för Managementprogrammet 2020, enligt IFRS 2, uppgå till 

cirka 823 tusen EUR före skatt. Den uppskattade IFRS 2 kostnaden har beräknats utifrån full 

intjäning av aktierätter (uppfyllelse av punkt 2, 3 och 4 under avsnitt ”Villkor för Aktierätter” 

ovan) och de andra ovan nämnda grundantaganden avseende aktiepris och 

aktieprisutveckling. Vid full intjäning av Aktierätterna uppskattas den maximala 

genomsnittliga årliga kostnaden för sociala avgifter till 137 tusen EUR, utifrån ovan nämnda 

antaganden samt sociala avgifter om 31,42 procent i förekommande fall. Den maximala 

genomsnittliga årliga kostnaden för Managementprogrammet 2020 under programmets 

löptid, inklusive kostnader enligt IFRS 2 och för sociala avgifter, uppskattas därmed till cirka 

960 tusen EUR. 



Den maximala totala kostnaden av Managementprogrammet 2020, inkluderat alla kostnader 

ovan samt sociala avgifter, beräknas enligt ovanstående antaganden att uppgå till cirka 3 841 

tusen EUR. 

Leverans av aktier under Managementprogrammet 2020 

För att säkerställa leverans av aktier enligt Managementprogrammet 2020 föreslår styrelsen 

att årsstämman beslutar att emittera teckningsoptioner i enlighet med punkt 12b nedan. 

Förslag avseende emission av teckningsoptioner (punkt 12b) 

I syfte att säkra leverans av aktier under Managementprogrammet 2020 föreslår styrelsen att 

årsstämman beslutar att emittera högst 244 358 teckningsoptioner av serie 2020/2024, 

varigenom bolagets aktiekapital kan komma att öka med totalt högst 244 358 EUR, enligt 

följande: 

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

endast tillkomma Pomegranate Investment AB (publ). Skälet till avvikelsen från 

aktieägarnas företrädesrätt är inrättandet av Managementprogrammet 2020. 

Pomegranate Investment AB (publ) ska äga rätt att överföra teckningsoptioner till 

deltagare i Managementprogrammet 2020 eller till en finansiell mellanhand i samband 

med utnyttjande av Aktierätterna. 

 

2. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och ska tecknas via en särskild 

teckningslista senast den 30 september 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga 

teckningsperioden. 

 

3. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget som hålls 

tillgängligt för aktieägarna i enlighet med nedan. 

 

4. Teckningskursen för de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska 

motsvara aktiens kvotvärde. 

 

5. Verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet 

som kan vara nödvändiga för registreringen av emissionen. 

 

6. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden 

från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och 

med den 30 September 2024. 

 

7. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. 

 

Aktieswap-avtal med en tredje part (punkt 12c) 

Skulle majoritetskravet för punkt 12b ovan inte uppfyllas, föreslår styrelsen att årsstämman 

beslutar att Managementprogrammet 2020 istället ska säkras genom att Pomegranate 



Investment kan ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part på marknadsmässiga villkor, där 

den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i 

Pomegranate Investment till deltagarna. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut i enlighet med punkten 12b ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) 

av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

 

Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram 
för styrelsen (ärende 13) 
Aktieägare representerade 19,54% av de utestående aktierna i bolaget föreslår att 

årsstämman beslutar om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram 

för styrelseledamöter i Pomegranate Investment AB (publ) (”Pomegranate Investment”) 

(”Styrelseprogrammet 2020”) i enlighet med punkterna 13a – 13b nedan. Besluten under 

punkterna 13a – 13b nedan föreslås vara villkorade av varandra. Skulle majoritetskravet för 

punkt 13b inte uppfyllas, föreslår aktieägarna att Pomegranate Investment ska kunna ingå 

ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 13c nedan och beslut under 

punkterna 13a och 13c ska då vara villkorade av varandra. 

Styrelseprogrammet 2020 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att 

tilldelas prestationsbaserade aktierätter (”Aktierätter”) vilka berättigar till aktier i 

Pomegranate Investment beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock högst 100 

617 aktier. Som en del i implementeringen av Styrelseprogrammet 2020 kan högst 100 617 

teckningsoptioner emitteras i enlighet med punkt 13b nedan. 

Förslag till beslut om antagande av ett prestationsbaserat långsiktigt 

incitamentsprogram för styrelsen (punkt 13a) 

Bakgrund till förslaget 

Styrelseprogrammet 2020 riktar sig till styrelseledamöter i Pomegranate Investment.  

Aktieägarna anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett 

konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera 

internationellt kvalificerade styrelseledamöter i Pomegranate Investment samt för att 

stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för 

samtliga aktieägare. Styrelseprogrammet 2020 är anpassat till Pomegranate Investments 

nuvarande position och behov. Aktieägarna anser att Styrelseprogrammet 2020 kommer att 

öka deltagarnas engagemang i Pomegranate Investments verksamhet, stärka lojaliteten 

gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare. 

Villkor för Aktierätter 

För Aktierätterna ska följande villkor gälla. 

1. Aktierätterna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt så snart praktiskt möjligt efter 

årsstämman. 

 



2. 1/3 av Aktierätterna intjänas gradvis under cirka fyra år, motsvarande fyra perioder fram 

till dagen för den dag som infaller tidigast av (i) årsstämman 2024 eller (ii) 30 september 

2024 (”Intjänandetidpunkten”), där den inledande perioden motsvarar tiden från 

årsstämman 2020 fram till dagen omedelbart före årsstämman 2021 och de återstående 

perioderna motsvarar tiden från en årsstämma (årsstämman 2021, årsstämman 2022 

respektive årsstämman 2023) fram till dagen omedelbart före nästa årsstämma eller 

Intjänandetidpunkten, såsom tillämpligt (varje sådan tidsperiod benämns i det följande 

som en ”Period”). Dessa Aktierätter (1/3 av totala antalet Aktierätter) intjänas med 1/4 

vid slutet av varje Period om deltagaren fortfarande är engagerad som styrelseledamot i 

Pomegranate Investment den dagen. I tillägg till detta villkor för intjänande är 

Aktierätterna föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av 

Pomegranate Investment-koncernens substansvärde (NAV) per år och kassaflöde i 

enlighet med villkoren för intjänande nedan. 

 

3. 1/3 av Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen 

av Pomegranate Investment-koncernens substansvärde (NAV) per år. Utvecklingen av 

substansvärdet (NAV) kommer att mätas baserat på Pomegranate Investment-

koncernens reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren som avslutas den 30 april 

2020 och 2024. Dessa Aktierätter (1/3 av totala antalet Aktierätter) intjänas fullt ut vid 

slutet av Intjänandetidpunkten om Pomegranate Investment-koncernens substansvärde 

(NAV) har ökat med mer än 20 procent per år i genomsnitt mellan 30 april 2020 och 30 

april 2024. Om substansvärdet (NAV) inte har ökat med mer än 20 procent per år i 

genomsnitt sker ingen intjäning enligt denna punkt 3. 

 

4. 1/3 av Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad gradvis intjäning baserat på 

Pomegranate Investment-koncernens kassaflöde. Kassaflödet kommer att mätas baserat 

på Pomegranate Investment-koncernens reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 

som avslutas den 30 april 2021, 2022, 2023, 2024. Dessa Aktierätter (1/3 av totala 

antalet Aktierätter) intjänas med 1/4 vid slutet av varje Period om Pomegranate 

Investment-koncernens kassaflöde, exklusive exits och/eller investeringar i 

portföljbolag, är lika med eller större än noll under räkenskapsåret som föregår slutet av 

respektive Period. Vid en utveckling där kassaflödet är negativt (det vill säga mindre än 

noll) sker ingen intjäning enligt denna punkt 4. 

 

5. Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade Aktierätter får utnyttjas är dagen efter 

Intjänandetidpunkten. 

 

6. Varje intjänad Aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i 

Pomegranate Investment under förutsättning att innehavaren fortfarande är engagerad 

som styrelseledamot i Pomegranate Investment vid relevant intjänandetidpunkt med 

undantag för vissa sedvanliga ”good leaver”-situationer (inkluderande bland annat 

dödsfall och bestående oförmåga att utföra uppdraget till följd av olyckshändelse eller 

sjukdom), vilket också ska gälla under det första året fram till och med dagen för 

årsstämman 2021. 

 



7. Antalet Aktierätter kommer att omräknas i händelse av förändringar i Pomegranate 

Investments aktiekapitalstruktur, exempelvis vid fondemission, fusion, 

företrädesemission, uppdelning eller sammanslagning av aktier, minskning av 

aktiekapitalet eller liknande åtgärder. 

 

8. Aktierätterna kan inte överlåtas och får inte pantsättas. 

 

9. Aktierätterna kan tilldelas av moderbolaget samt av andra bolag inom Pomegranate 

Investment-koncernen. 

 

10. I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, 

likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar Pomegranate 

Investment, ska samtliga Aktierätter tjänas in i samband med att sådan transaktion 

genomförs. 

 

11. För aktierätterna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separata avtal med 

deltagarna samt de detaljerade villkoren för Styrelseprogrammet 2020. 

 

Tilldelning 

Aktierätterna i Styrelseprogrammet 2020 ska tilldelas enligt följande: 

• 43 121 Aktierätter till styrelsens ordförande, Per Brillioth, och 

• 14 374 Aktierätter till envar av de övriga styrelseledamöterna, Nadja Borisova, Anders 

F. Börjesson, Mohsen Enayatollah, och Vladimir Glushkov. 

 

I varje fall omfattar Styrelseprogrammet 2020 ett totalt antal Aktierätter som, om alla 

Aktierätter intjänas i enlighet med ovanstående intjäningsvillkor, berättigar till högst  

100 617 aktier i Pomegranate Investment. 

Beredning av förslaget 

Styrelseprogrammet 2020 har utformats av aktieägare representerade 19,54% av de 

utestående aktierna i bolaget baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram och 

av gällande marknadspraxis. 

Utspädning 

Styrelseprogrammet 2020 omfattar högst 100 617 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 

cirka 1,8 procent vid full utspädning. Med beaktande även av aktier som kan emitteras med 

anledning av det föreslagna Managementprogrammet 2020 uppgår utspädningen totalt till 

cirka 6,0 procent vid full utspädning. Med beaktande även av aktier som kan emitteras under 

tidigare implementerade incitamentsprogram i bolaget uppgår den motsvarande maximala 

utspädningen till cirka 9,5 procent vid full utspädning. Utspädningen förväntas ha en 

marginell påverkan på bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie (i EUR)”. 



Information om Pomegranate Investments befintliga incitamentsprogram finns i 

Pomegranate Investments årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 30 april 

2020, not 8, som kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida den 24 augusti 2020, 

www.pomegranateinvestment.com. 

Programmets omfattning och kostnader 

Styrelseprogrammet 2020 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade 

ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att Aktierätterna ska kostnadsföras som personalkostnader 

över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget kapital. 

Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter 

kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden.  

Under antagande om en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av Aktierätter om 6,5 EUR, 

en årlig uppgång av NAV samt aktiekurs med 20 procent uppskattas den maximala 

genomsnittliga årliga kostnaden för Styrelseprogrammet 2020, enligt IFRS 2, uppgå till cirka 

339 tusen EUR före skatt. Den uppskattade IFRS 2 kostnaden har beräknats utifrån full 

intjäning av aktierätter (uppfyllelse av punkt 2, 3 och 4 under avsnitt ”Villkor för Aktierätter” 

ovan) och de andra ovan nämnda grundantaganden avseende aktiepris och 

aktieprisutveckling. Vid full intjäning av Aktierätterna uppskattas den maximala 

genomsnittliga årliga kostnaden för sociala avgifter till 107 tusen EUR, utifrån ovan nämnda 

antaganden samt sociala avgifter om 31,42 procent. Den maximala genomsnittliga årliga 

kostnaden för Styrelseprogrammet 2020 under programmets löptid, inklusive kostnader 

enligt IFRS 2 och för sociala avgifter, uppskattas därmed till cirka 446 tusen EUR. 

Den maximala totala kostnaden av Styrelseprogrammet 2020, inkluderat alla kostnader ovan 

samt sociala avgifter, beräknas enligt ovanstående antaganden att uppgå till cirka 1 782 tusen 

EUR. 

Leverans av aktier under Styrelseprogrammet 2020 

För att säkerställa leverans av aktier enligt Styrelseprogrammet 2020 föreslår aktieägare 

representerade 19,54% av de utestående aktierna i bolaget att årsstämman beslutar att 

emittera teckningsoptioner i enlighet med punkt 13b nedan. 

Förslag avseende emission av teckningsoptioner (punkt 13b) 

I syfte att säkra leverans av aktier under Styrelseprogrammet 2020 föreslår aktieägare 

representerade 19,54% av de utestående aktierna i bolaget att årsstämman beslutar att 

emittera högst 100 617 teckningsoptioner av serie 2020/2024, varigenom bolagets 

aktiekapital kan komma att öka med totalt högst 100 617 EUR, enligt följande: 

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

endast tillkomma Pomegranate Investment AB (publ). Skälet till avvikelsen från 

aktieägarnas företrädesrätt är inrättandet av Styrelseprogrammet 2020. Pomegranate 

Investment AB (publ) ska äga rätt att överföra teckningsoptioner till deltagare i 

Styrelseprogrammet 2020 eller till en finansiell mellanhand i samband med utnyttjande 

av Aktierätterna. 



 

2. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och ska tecknas via en särskild 

teckningslista senast den 30 september 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga 

teckningsperioden. 

 

3. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget som hålls 

tillgängligt för aktieägarna i enlighet med nedan. 

 

4. Teckningskursen för de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska 

motsvara aktiens kvotvärde. 

 

5. Den verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet 

som kan vara nödvändiga för registreringen av emissionen. 

 

6. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden 

från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och 

med den 30 September 2024. 

 

7. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. 

 

Aktieswap-avtal med en tredje part (punkt 13c) 

Skulle majoritetskravet för punkt 13b ovan inte uppfyllas, föreslår aktieägare representerade 

19,54% av de utestående aktierna i bolaget att årsstämman beslutar att Styrelseprogrammet 

2020 istället ska säkras genom att Pomegranate Investment kan ingå ett aktieswap-avtal med 

en tredje part på marknadsmässiga villkor, där den tredje parten i eget namn ska vara 

berättigad att förvärva och överföra aktier i Pomegranate Investment till deltagarna. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut i enlighet med punkten 13b ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) 

av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

 

Övrigt 
Beslut enligt punkterna 12b och 13b 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 

24 augusti 2020, och fullständiga förslag avseende ärende 12 och 13 kommer att hållas 

tillgängliga från och med den 17 augusti 2020, hos bolaget på Mäster Samuelsgatan 1, 1 tr., 

111 44 Stockholm och tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt 



på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com. Aktieägare erinras om sin rätt att 

begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

 

________________________ 

 

Stockholm, augusti 2020 

Pomegranate Investment AB (publ) 
Styrelsen 

http://www.pomegranateinvestment.com/

