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Vid extra bolagsstämma i QleanAir Holding AB den 26 juni 2020 beslutades att anta ett långsiktigt 
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner genom emission av 
teckningsoptioner medförandes rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Totalt har 222 888 teckningsoptioner emitterats och överlåtits till deltagarna under incitamentsprogrammet. 

Under incitamentsprogrammet intjänas teckningsoptionerna över tid baserat på fortsatt anställning under 
en treårsperiod. 

Vid fullt utnyttjande av samtliga 222 888 teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 
111 444 kronor fördelat på 222 888 aktier (med reservation för eventuella omräkningar som kan komma 
att aktualiseras enligt de sedvanliga villkor som gäller för teckningsoptionerna). Detta skulle medföra en 
utspädning om maximalt 1,48 procent av bolagets aktiekapital och antalet aktier och röster i bolaget (baserat 
på aktiekapitalet (7 429 600 kronor) och antalet aktier/röster (14 859 200) i bolaget vid tidpunkten för den 
extra bolagsstämmans emissionsbeslut).

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 
1 juli 2023 till och med den 31 januari 2024. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av 
en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie om 41,83 kronor.

Det finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget utöver de teckningsoptioner som 
beskrivs ovan.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Andreas Göth, VD
E-post: andreas.goth@qleanair.com
Telefon: 070-410 85 33

Om QleanAir

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrening av inomhusmiljöer.
Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett fullserviceerbjudande.
QleanAirs lösningar är utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och recirkulerar inomhusluft.
Bolaget har cirka 8 100 installerade enheter hos över 2 500 kunder inom marknaderna för EMEA, APAC och
Americas. För helåret 2019 hade QleanAir en nettoomsättning om 457 Mkr och justerad rörelsemarginal
uppgick till 18 procent. QleanAir har sitt huvudkontor i Solna i Sverige och aktien handlas på Nasdaq First
North Premier Growth Market med kortnamn QAIR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. Se
mer information på hemsidan qleanair.com.
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