Pressmeddelande
Uppsala den 11 december 2018

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA
Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) (”Doxa” eller ”Bolaget”) samlades tisdagen
den 11 december 2018 i Stockholm för extra bolagsstämma.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om (i) att införa ett personal- och
teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i Bolaget (”Programmet”), (ii)
emission av teckningsoptioner av serie 2018/2022(A), och (iii) emission av teckningsoptioner
av serie 2018/2022(B) och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie
2018/2022(B).
Programmet riktas till Bolagets VD, CFO och COO och omfattar högst 740 000
teckningsoptioner av serie 2018/2022(A) och högst 740 000 personaloptioner (vilka säkras
genom emission av samma antal teckningsoptioner av serie 2018/2022(B) till dotterbolaget
Doxa Dental AB). Teckningsoptionerna av serie 2018/2022(A) ska tilldelas deltagarna i
Programmet för en optionspremie motsvarande marknadsvärdet enligt följande:
(i) VD är berättigad till att teckna högst 370 000 teckningsoptioner, och
(ii) övriga två deltagare i Programmet är berättigade till att teckna högst 185 000
teckningsoptioner vardera.
Personaloptionerna ska tilldelas enligt följande: Varje deltagare tilldelas vederlagsfritt en
personaloption för varje teckningsoption av serie 2018/2022(A) som tecknas av deltagaren.
Således kan VD tilldelas högst 370 000 personaloptioner och övriga två deltagare i
Programmet kan tilldelas högst 185 000 personaloptioner vardera.
Förutsatt att innehavaren är fortsatt anställd i samma koncern som Bolaget vid utnyttjandet
berättigar varje personaloption den anställde till att köpa en aktie i Bolaget under perioden
1 januari 2022 – 31 december 2022 för ett pris om 2,54 kronor (motsvarande 130 procent av
det genomsnittliga volymviktade priset för Doxa-aktien under perioden
27 november – 10 december 2018). Varje teckningsoption berättigar innehavaren till att
teckna en aktie i Bolaget till samma pris under samma period.
Programmet innebär att högst 1 480 000 aktier kan komma att emitteras, motsvarande en
högsta utspädning om cirka 2,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Doxa Aktiebolag (publ)
Styrelsen
För ytterligare information:
Henrik Nedoh, VD, på telefon +46 73 354 02 00
E-post: henrik.nedoh@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska
produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är
ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av
moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr.
556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är
listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.
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