Beslut vid Bambusers extra bolagsstämma 14 juni 2019
Aktieägarna i Bambuser AB (publ) har idag, fredagen den 14 juni 2019, haft extra bolagsstämma,
där beslut fattades om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner
till dels ledande befattningshavare och nyckelpersoner dels bolagets styrelseordförande.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogram genom
emission av högst 5 854 172 teckningsoptioner för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i
koncernen, totalt högst 20 personer.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med förslag från större aktieägare, om införande av
incitamentsprogram genom emission av högst 828 477 teckningsoptioner till bolagets
styrelseordförande.
För de båda programmen gäller att teckningsoptionerna emitteras till marknadspris beräknat enligt
Black & Scholes-modellen.
Vad avser incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen,
kan teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna i enlighet med villkoren för
optionerna ske under följande perioder: a) en tvåveckorsperiod från och med den första dagen i varje
kalenderkvartal, med den 1 oktober 2019 som startdag och b) från och med den 1 juli 2022 till och
med den 30 september 2022. Vad avser incitamentsprogrammet för bolagets styrelseordförande, kan
teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna i enlighet med villkoren för optionerna
ske från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 30
september 2022.
Teckningskursen för tecknade aktier ska uppgå till 1 ,03 kr kronor, vilket motsvarar 150 procent av
aktiens genomsnittliga stängningskurs under perioden från och med den 30 maj 2019 till och med den
13 juni 2019 enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista. Varje teckningsoption medför en
rätt att teckna en (1) ny aktie i Bambuser. Därför kommer bolagets aktiekapital, vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna, att öka med totalt 334 132,45 kronor (med 292 708,60 kronor med avseende på
programmet för ledningen m fl och med 41 423,85 kronor avseende programmet för
styrelseordföranden).
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Om Bambuser AB
Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för live-video. Sedan 2007 har
bolaget utvecklat en plattform för interaktiva live-videosändningar som möjliggör live-streaming från
mobiltelefoner och webbkameror till Internet och Bambusers live-streamingteknologi har genom åren
nåtts av miljontals nyhetskonsumenter genom företag som CNN, BBC, Al Jazeera, Sky News Arabia.
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