Kallelse till årsstämma i CDON AB

Aktieägarna i CDON AB, org.nr 556406-1702 (”CDON” eller ”bolaget”), kallas härmed till
årsstämma (”stämman”) att hållas onsdagen den 11 maj 2022.
Styrelsen för CDON har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras enligt
ett s.k. poströstningsförfarande. Stämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att
närvara personligen eller genom ombud. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan
därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.
Information om de beslut som har fattats av stämman offentliggörs den 11 maj 2022 så snart
utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Rätt att delta
Aktieägare som vill delta i stämman ska
•
•

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2022, och
dels senast den 10 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst
enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget
tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina
aktier, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så
att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 3 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig
(s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i
förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra
bankdagen efter den 3 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom s.k.
poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som kommer att finnas
tillgängligt på bolagets webbplats, investors.cdon.com. Poströstningsformuläret gäller som
anmälan till stämman.
Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Computershare AB (som administrerar
formulären å CDON:s vägnar) tillhanda senast den 10 maj 2022. Det ifyllda och undertecknade
formuläret ska skickas till Computershare AB, märkt "CDON årsstämma 2022", Box 5267, 102 46
Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen
genom signering med BankID enligt instruktioner på bolagets webbplats, investors.cdon.com,
eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till info@computershare.se. Om
aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så
sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår
av poströstningsformuläret.

Fullmakt
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av
aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, investors.cdon.com.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning;
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisionsbolag alternativt revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
10. Val av styrelse och revisionsbolag alternativt revisorer
11. Beslut om riktad emission av aktier till styrelseledamöter
12. Beslut om
A. Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för oberoende
styrelseledamöter i CDON; och
B. Riktad emission av teckningsoptioner
13. Beslut om
A. Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga
nyckelanställda i CDON; och
B. Riktad emission av teckningsoptioner
14. Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (B) ökning av
aktiekapitalet genom fondemission
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslutsförslag
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh, eller den som styrelsen utser vid hans
förhinder, utses till ordförande vid stämman.
Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på den föreslagna dagordningen är den
röstlängd som upprättas av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på
bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.
Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner
Styrelsen föreslår Sandra Backlund och Alexander Antas eller, vid förhinder för någon eller båda
av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar, som justeringspersoner.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna
poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras
i ny räkning.
Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisionsbolag alternativt revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex samt att till revisor utses ett
registrerat revisionsbolag utan suppleant.
Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
Arvoden till styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att ett årligt arvode till styrelseledamöterna utgår enligt följande:
(i)
(ii)
(iii)

450 000 kronor i kontant ersättning till styrelsens ordförande, som är beroende i
förhållande till större aktieägare;
200 000 kronor i kontant ersättning för var och en av styrelseledamöter som är
beroende i förhållande till större aktieägare; och
100 000 kronor i kontant ersättning och rätt att teckna 313 aktier till kvotvärde
(vilket per dagen för detta beslutsförslag motsvarar ett värde om cirka 100 000
kronor, exklusive aktiens kvotvärde) för var och en av övriga styrelseledamöter som
är oberoende i förhållande till större aktieägare.

Den kontanta ersättningen föreslås utbetalas till styrelseledamöterna i anslutning till
årsstämman 2022. Om styrelseledamoten avgår från sitt uppdrag som styrelseledamot under
mandatperioden (dvs. innan nästa årsstämma), är styrelseledamoten skyldig att återbetala
ersättning hänförlig till den del av mandatperioden som ledamoten inte innehar sitt uppdrag
som styrelseledamot. Detta gäller endast den kontanta delen av styrelsearvodet.
En närmare beskrivning av den ersättning som föreslås utgå till styrelseledamöter som är
oberoende i förhållande till större aktieägare följer nedan. Per dagen för detta beslutsförslag är
styrelseordföranden Josephine Salenstedt och den föreslagna styrelseledamoten Jonathan
Sundqvist beroende i förhållande till större aktieägare.
Ersättning till oberoende styrelseledamöter
Valberedningen vill att styrelseledamöterna genom ersättningen ska få ett ökat ägande i bolaget
i syfte att sammanlänka styrelseledamöternas intressen med aktieägarnas intressen och har
därför föreslagit att hälften av ersättningen för oberoende styrelseledamöter ska vara
aktiebaserad. Valberedningen föreslår därför att ersättning till oberoende styrelseledamöter
utges, dels i form av en kontant ersättning om 100 000 kronor vardera, dels i form av 313 aktier
vardera i bolaget genom beslut om en riktad emission av aktier till styrelseledamöterna.
Valberedningen föreslår därför att stämman beslutar om en riktad emission av sammanlagt
högst 1 252 aktier, med rätt för oberoende styrelseledamöter att teckna aktier till en
teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, i enlighet med de villkor som framgår av punkt
11 på den föreslagna dagordningen. De aktier som de oberoende styrelseledamöterna är
berättigade att teckna motsvarar vid tidpunkten för detta beslutsförslag ett värde om cirka 100
000 kronor (exklusive aktiens kvotvärde) för var och en av styrelseledamöterna. Värdet av
aktierna har beräknats baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie

på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar före den 28 mars 2022. I det fall
beslut om riktad emission enligt punkt 11 på den föreslagna dagordningen inte stöds av
erforderlig majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna ska
motsvarande värde, exklusive aktiens kvotvärde, istället utgå i kontant ersättning.
Arvode till utskottsledamöter
Valberedningen föreslår vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, kontant arvode ska
utgå för arbete inom utskott enligt följande.
För arbete inom revisionsutskottet föreslås arvode utgå med 125 000 kronor till utskottets
ordförande och med 62 500 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.
För arbete inom ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med 50 000 kronor till utskottets
ordförande och med 25 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.
Arvode till revisorer
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
Punkt 10 – Val av styrelse och revisionsbolag alternativt revisorer
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Josephine Salenstedt, Savneet Singh,
Kristina Lukes och Niklas Woxlin för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås nyval
av Jonathan Sundqvist och Jonas Calles som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Josephine Salenstedt.
Jonathan Sundqvist
Född: Finsk medborgare, född 1993.
Utbildning: Kandidatexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i
Stockholm.
Övrig relevant erfarenhet: Jonathan är Investment Manager på Rite Ventures. Han har tidigare
varit Engagement Manager på McKinsey & Company, där han har arbetat med transformationer
och strategiprojekt med fokus på bolag inom konsumentvaror, detaljhandeln och riskkapital.
Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 0.
Jonathan Sundqvist är oberoende i förhållande till CDON och CDONs ledning samt beroende i
förhållande till större aktieägare.
Jonas Calles
Född: Svensk medborgare, född 1978.
Utbildning: Magister i affärsutveckling från Stockholms Universitet, Fil. Kand i Datavetenskap
från Högskolan i Gävle, studier i ekonomi vid Uppsala Universitet.
Övrig relevant erfarenhet: Jonas är Chief Audit Executive på Billerud Korsnäs. Tidigare Chief
Audit Executive på Dometic, Risk Director på Loomis AB och seniorkonsult på KPMG.
Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 0.
Jonas Calles är oberoende i förhållande till CDON och CDONs ledning samt oberoende i
förhållande till större aktieägare.
Valberedningen föreslår vidare omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Under förutsättning att KPMG AB väljs till revisor kommer den auktoriserade
revisorn Jonas Nihlberg att vara huvudansvarig revisor.
Punkt 11 – Beslut om riktad emission av aktier till styrelseledamöter
För att utge arvode i enlighet med valberedningens förslag under punkt 9 på den föreslagna
dagordningen föreslår aktieägare som representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga

aktier i bolaget att stämman beslutar om en riktad emission av högst 1 252 aktier till de av
årsstämman valda styrelseledamöterna, innebärande en ökning av aktiekapitalet om 1 252
kronor. I övrigt ska följande villkor gälla för emissionen.
1. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast
tillkomma de av årsstämman valda styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till
större aktieägare i bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna ska erläggas som en del
av styrelseledamöternas årliga arvode.
3. Teckning av aktierna ska ske under perioden från och med den 12 maj 2022 till och med den
26 maj 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.
5. Betalning för tecknade aktierna ska erläggas senast fem (5) bankdagar efter teckning.
Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
6. Tilldelning av aktierna görs av styrelsen i enlighet med de principer stämman fastställt.
Styrelsen ska tilldela respektive styrelseledamot högst sådant antal aktier som respektive
styrelseledamot är berättigad till i enlighet med punkt 9 på den föreslagna dagordningen.
Överteckning kan inte ske.
7. De nya aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning från och med att de är införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Punkt 12 – Beslut om
A. Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för oberoende
styrelseledamöter i CDON; och
B. Riktad emission av teckningsoptioner
Bakgrund och motiv
Aktieägare i bolaget, som representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget (”aktieägarna”), föreslår att stämman beslutar om inrättande av ett
teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter som är oberoende i
förhållande till större aktieägare (”Styrelseprogram 2022”) enlighet med vad som framgår
nedan.
Syftet med Styrelseprogram 2022 är att styrelseledamöterna genom programmet ska få ett ökat
ägande i bolaget i syfte att sammanlänka styrelseledamöternas intressen med aktieägarnas
intressen. Ersättningen förväntas skapa incitament för styrelseledamöterna att bidra till
utvecklingen av bolagets position och främja långsiktigt hållbara beslut. Vidare anser
aktieägarna att Styrelseprogram 2022 skapar förutsättningar för CDON att attrahera och behålla
oberoende styrelseledamöter som förväntas bidra till bolagets fortsatta utveckling.
Som ett led i Styrelseprogram 2022 föreslår aktieägarna att stämman beslutar om en riktad
emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkt B nedan.

A. Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för oberoende
styrelseledamöter i CDON
Aktieägarna föreslår att stämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram för av årsstämman valda styrelseledamöter som är oberoende i förhållande
till större aktieägare och godkänna att bolaget, inom ramen för Styrelseprogram 2022, överlåter
högst 2 504 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till styrelseledamöterna på följande villkor.
1. Deltagare
Rätt att förvärva teckningsoptioner inom ramen för Styrelseprogram 2022 tillkommer de av
årsstämman valda styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolagets större
aktieägare. Tilldelning av teckningsoptioner görs av styrelsen i enlighet med de principer som
stämman fastställt. Styrelseprogram 2022 kommer att omfatta högst följande antal
teckningsoptioner för respektive styrelseledamot:
Kategori

Högst antal teckningsoptioner

Oberoende styrelseledamöter (4 personer)

626 per person

Anmälan om deltagande i Styrelseprogram 2022 ska ske under perioden från och med den 12
maj 2022 till och med den 31 maj 2022 (”Anmälningsperioden”). Styrelsen ska emellertid äga
rätt att förlänga Anmälningsperioden. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning av
teckningsoptionerna inom ramen för Styrelseprogram 2022 så snart som möjligt efter
Anmälningsperiodens utgång.
2. Privat investering och fördelning
För att kunna delta i Styrelseprogram 2022 krävs att styrelseledamöterna gör en privat
investering genom förvärv av aktier i CDON (”Sparaktier”) som innehas av styrelseledamoten
under perioden från och med 1 juni 2022 till och med den 31 maj 2025 (”Löptiden”).
Sparaktierna kan antingen utgöras av aktier i CDON som styrelseledamoten redan äger eller
aktier som styrelseledamoten köper på marknaden under Anmälningsperioden. Om
styrelseledamoten har insiderinformation under Anmälningsperioden eller om
styrelseledamoten är förhindrad att förvärva aktier i bolaget med anledning av stängd period
ska Sparaktierna förvärvas utan dröjsmål efter det att styrelseledamoten inte längre innehar
insiderinformation respektive utan dröjsmål efter att den stängda perioden löpt ut, men senast
den 31 augusti 2022.
För varje Sparaktie styrelseledamoten allokerar inom ramen för Styrelseprogram 2022 kommer
styrelseledamoten att, vederlagsfritt, bli tilldelad en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna
kommer att tilldelas styrelseledamöterna så snart som möjligt efter Anmälningsperiodens
utgång.
Det högsta antalet Sparaktier som samtliga styrelseledamöter får allokera till Styrelseprogram
2022 uppgår till högst 2 504 Sparaktier (motsvarande ett sammanlagt värde om högst cirka 800
000 kronor). Värdet på Sparaktierna här och i tabellen nedan har beräknats baserat på den
genomsnittliga volymvägda betalkursen för CDON:s aktie på Nasdaq First North Growth Market
under en period om tio handelsdagar före den 28 mars 2022, som uppgick till 319 kronor.
Begränsningen avseende styrelseledamöternas rätt att allokera Sparaktier till Styrelseprogram
2022 innebär att det högsta antalet teckningsoptioner som kan komma att tilldelas är begränsat
i motsvarande utsträckning.
Det högsta antal Sparaktier som respektive styrelseledamot får allokera till Styrelseprogram
2022 ska vara följande:

Kategori

Högst antal Sparaktier

Oberoende styrelseledamöter (4 personer)

626 (motsvarande ett värde om cirka 200 000
kronor) per person

3. Intjänande av teckningsoptioner
Rätten att behålla de teckningsoptioner som tilldelats inom ramen för Styrelseprogram 2022
intjänas under Löptiden. Om styrelseledamotens uppdrag upphör under Löptiden ska antalet
intjänade teckningsoptioner beräknas enligt följande:
•
•

•

I det fall styrelseledamotens uppdrag i bolaget avslutas under perioden från och med 1
juni 2022 till och med 31 maj 2023 ska styrelseledamoten inte ha rätt att behålla några
teckningsoptioner.
I det fall styrelseledamotens uppdrag avslutas under perioden från och med 1 juni 2023
till och med 31 maj 2024 ska styrelseledamoten ha rätt att behålla hälften (1/2) av det
totala antalet teckningsoptioner som styrelseledamoten tilldelats under
Styrelseprogram 2022.
I det fall styrelseledamotens uppdrag avslutas efter den 1 juni 2024 ska
styrelseledamoten ha rätt att behålla samtliga teckningsoptioner som
styrelseledamoten tilldelats under Styrelseprogram 2022.

Aktieägarna anser att Löptiden i programmet ger styrelseledamöterna en långsiktighet att
fortsatt bidra till utvecklingen av bolagets position. Syftet med ovan beskrivna intjäning är att
möjliggöra att oberoende styrelseledamöter ges incitament att verka för bolagets långsiktiga
utveckling, trots att bolagsstämman under Löptiden kan komma att välja en ny
styrelsesammansättning än den som föreslås under punkt 10 i den föreslagna dagordningen,
och att styrelseledamöter därmed kan komma att avsluta sitt uppdrag som styrelseledamot i
bolaget under Löptiden.
4. Tilldelning av och utnyttjande av teckningsoptioner
Så snart som möjligt efter Anmälningsperiodens utgång ska bolaget tilldela respektive
styrelseledamot det antal teckningsoptioner som motsvarar det antal Sparaktier
styrelseledamoten allokerat inom ramen för Styrelseprogram 2022.
Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Nyteckning av aktier
med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2025 (dock
tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2025)
till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter. Enligt villkoren för
teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om
styrelseledamoten är förhindrad att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar
om insiderhandel eller motsvarande.
Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett
belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets
aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden tio handelsdagar från den 12 maj
2022 och framåt.
En förutsättning för att styrelseledamoten ska tilldelas teckningsoptioner inom ramen för
Styrelseprogram 2022 är att styrelseledamoten undertecknat ett särskilt hembudsavtal med
bolaget. Hembudsavtalet innebär att bolaget, eller den bolaget anvisar, har rätt att vederlagsfritt
återköpa sådana teckningsoptioner som inte intjänats i enlighet med punkt 3 ovan från

styrelseledamoten. För det fall att deltagaren avlider ska hembudsavtalet vara bindande för
dödsboet.
5. Beskattning
Mottagandet av teckningsoptioner är en skattepliktig förmån som beskattas det inkomstår
teckningsoptionerna tas emot av styrelseledamoten. Det skattepliktiga förmånsvärdet beräknas
som marknadsvärdet på teckningsoptionen då den erhålls. Förmånsvärdet beskattas hos
styrelseledamoten som inkomst av tjänst innebärande att sociala avgifter kommer att debiteras
bolaget. Styrelseledamöterna kommer, genom en extra kontant utbetalning från bolaget, att bli
kompenserade för sådana skattekostnader som uppkommer enligt svenska skatteregler med
anledning av Styrelseprogram 2022.
6. Utformning och hantering
Styrelseprogram 2022 har utarbetats av aktieägarna i samråd med externa rådgivare.
7. Kostnader för programmet, effekter på viktiga nyckeltal och utspädning
Aktieägarna har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning avseende Styrelseprogram
2022. De totala kostnaderna, som utgörs av sociala avgifter för värdet av teckningsoptionerna
(som beräknas uppgå upp till cirka 0,03 miljoner kronor), icke-kassaflödespåverkande
redovisningseffekter avseende aktiebaserad ersättning (som beräknas uppgå upp till cirka 0,13
miljoner kronor) samt kostnader för extra utbetalningar för att täcka styrelseledamöternas
skattekostnader under Styrelseprogram 2022 (som beräknas uppgå till cirka 0,17 miljoner
kronor) beräknas preliminärt uppgå till maximalt cirka 0,34 miljoner kronor.
Den preliminära kostnadsberäkningen baseras på ett antagande om ett marknadsvärde på en
teckningsoption av serie 2022/2025, enligt en preliminär värdering enligt Black & Scholes
värderingsmodell, om 53,98 kronor per teckningsoption. Den preliminära värderingen är
baserad på antagandet att den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq
First North Growth Market under perioden tio handelsdagar från den 12 maj 2022 och framåt
kommer att uppgå till 319 kronor, vilket skulle ge en teckningskurs om 414,7 kronor per aktie
vid utnyttjande av teckningsoptionen, samt antagande om en volatilitet om 37,3 procent och en
riskfri ränta om 0,6 procent. Vid överlåtelse av teckningsoptioner till ledamoten kommer
marknadsvärdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och då kända parametrar.
En maximal överlåtelse av teckningsoptioner under Styrelseprogram 2022, varvid 2 504
teckningsoptioner överlåts till styrelseledamöterna, innebär en maximal utspädning om cirka
0,04 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Om styrelseledamöter, med anledning av
att deras uppdrag i bolaget avslutas under Löptiden, förlorar rätten att behålla
teckningsoptioner skulle utspädningen reduceras.
8. Befintliga incitamentsprogram
Vid tidpunkten för detta förslag finns två utestående aktierelaterade incitamentsprogram i
bolaget riktade till ledande befattningshavare i CDON och dess dotterbolag.
Ägarprogram 2020
Vid extra bolagsstämma i CDON den 16 december 2020 beslutades att inrätta ett långsiktigt
incitamentsprogram (”Ägarprogram 2020”) avsett för Kristoffer Väliharju (VD), Niclas Szieger
(CFO) och David Olhed (CCO), innefattande beslut om riktad emission av högst 36 900 aktier
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 36 900 kronor.
Deltagarna i Ägarprogram 2020 investerade privat i bolaget genom förvärv av aktier i CDON
(”Investeringsaktier”). Investeringsaktierna kunde antingen utgöras av aktier i CDON som

deltagaren redan ägde eller som deltagaren köpte på marknaden i anslutning till anmälan om
att delta i Ägarprogram 2020. Deltagarna ägde sedan rätt att teckna aktier i bolaget
(”Ägaraktier”). Varje Investeringsaktie gav rätt att teckna en (1) Ägaraktie i bolaget för en
teckningskurs som motsvarade aktiens kvotvärde. Värdet på Investeringsaktierna beräknades
på den genomsnittliga volymvägda betalkursen för CDON:s aktie på Nasdaq First North Growth
Market under en period om tio handelsdagar före dagen för stämman.
Ägaraktier intjänas under perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31
december 2027. I samband med att Kristoffer Väliharju och Niclas Szieger meddelade styrelsen
om deras beslut att lämna sina positioner som VD och CFO i bolaget återköptes deras Ägaraktier
inom ramen för Ägarprogram 2020 av bolaget. Ägaraktierna förvärvades vederlagsfritt och
kommer att dras in under förutsättning att stämman beslutar därom i enlighet med punkt 14 på
den föreslagna dagordningen.
Ägarprogram 2022
Vid extra bolagsstämma i CDON den 22 februari 2022 beslutades att inrätta ett långsiktigt
incitamentsprogram (”Ägarprogram 2022”) med Performance Shares (se definition nedan) för
ledande befattningshavare i CDON och dess dotterbolag och det beslutades att genomföra en
riktad emission av högst 96 220 teckningsoptioner.
Ägarprogram 2022 är avsett för följande kategorier i bolaget: verkställande direktör (1 person),
ledningsgruppen (4 personer) och ledande befattningshavare i dotterbolag (3 personer).
Förutsättningarna för att ersättningen ska utgå är att deltagaren innehar aktier i bolaget
(”Sparaktier”) under perioden 1 mars 2022 – 28 februari 2026 (”Intjänandeperioden”), att
deltagaren är anställd i bolaget under Intjänandeperioden (med undantag för en fjärdedel (1/4)
av ersättningen som kan intjänas per 1 mars 2025) och att totalavkastningen (TSR) på bolagets
aktier uppnår vissa fördefinierade mål.
För varje Sparaktie deltagaren innehar inom ramen för Ägarprogram 2022 har deltagaren,
vederlagsfritt, blivit tilldelad en (1) aktierätt. I slutet av programmet blir deltagarna sedan
tilldelade aktier (alternativt teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier i bolaget mot
erläggande av aktiens kvotvärde) (”Performance Shares”) från bolaget i relation till antalet
aktierätter som deltagaren innehar. Om deltagaren blir tilldelad Performance Shares i form av
teckningsoptioner är avsikten att deltagaren ska kompenseras genom en extra lönebetalning för
det belopp som deltagaren måste betala vid utnyttjande av optionen, dvs. ett belopp
motsvarande aktiens kvotvärde.
Det prestationsbaserade villkoret baseras på CDON:s totalavkastning (TSR = Total Shareholder
Return), som definieras som aktiekursutveckling inklusive återinvesterad utdelning. TSR ska
beräknas som ett TSR-indextal baserat på den genomsnittliga stängningskursen för CDON-aktien
under januari och februari månad 2022 att jämföras med motsvarande kurs under januari och
februari månad 2026 (”Mätperioden”). Det antal Performance Shares som deltagaren kommer
att tilldelas med stöd av aktierätterna beror på i vilken utsträckning det prestationsbaserade
villkoret uppfyllts.
Deltagarna har allokerat totalt 8 084 Sparaktier till Ägarprogram 2022. Beroende på i vilken
utsträckning prestationsvillkoret uppfylls kan deltagarna tilldelas högst 80 840 Performance
Shares.

B. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Aktieägarna föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 2 504
teckningsoptioner av serie 2022/2025, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt
utnyttjande med högst 2 504 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, CDON AB med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till
oberoende styrelseledamöter i CDON i enlighet med vad som framgår av förslaget under
punkt A ovan. Bolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt
än vad som framgår av förslaget enligt punkt A ovan.

2.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska
användas inom ramen för Styrelseprogram 2022.

3.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till bolaget.

4.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från dagen för
emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5.

Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Nyteckning av
aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni
2025 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden 1
januari – 31 mars 2025) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter.
Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får
utnyttjas kunna förlängas om styrelseledamoten är förhindrad att utnyttja sina
teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.

6.

Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till
ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för
bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden tio handelsdagar
från och med den 12 maj 2022 och framåt. Den del av teckningskursen som vid teckning
av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria
överkursfonden.

7.

De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra
rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

8.

Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåtits enligt punkt A ovan
får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till
Bolagsverket för registrering.

9.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets
webbplats, investors.cdon.com. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska
teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning
av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.

10.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar
av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
____________________

Majoritetskrav
Aktieägarnas förslag till inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för
oberoende styrelseledamöter i CDON enligt A och beslut om riktad emission av
teckningsoptioner enligt B utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. För
beslut i enlighet med aktieägarnas förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande
minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 13 – Beslut om
A. Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga
nyckelanställda i CDON; och
B. Riktad emission av teckningsoptioner
Bakgrund och motiv
Vid extra bolagsstämma den 22 februari 2022 beslutades att inrätta ett långsiktigt
incitamentsprogram för ledande befattningshavare i CDON och dess dotterbolag (”Ägarprogram
2022”). Styrelsen anser att det finns anledning att inrätta ett motsvarande program för
nytillkomna ledande befattningshavare och övriga nyckelanställda i bolaget. Styrelsen föreslår
därför att stämman beslutar om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram
(”Ägarprogram 2022:2”) med Performance Shares (se definition nedan) för ledande
befattningshavare och övriga nyckelanställda i CDON i enlighet med vad som framgår nedan.
Syftet med Ägarprogram 2022:2 är
•
•
•

att ersättningen som föreslås ska skapa starka incitament för deltagarna att bidra till
utvecklingen av bolagets position och främja långsiktigt hållbara beslut för att uppnå
resultat på ett sätt som överensstämmer med bolagets vision och övergripande strategi;
att skapa förutsättningar för CDON att attrahera och behålla ledande befattningshavare
och övriga nyckelanställda som förväntas bidra till bolagets fortsatta utveckling; och
att deltagarna genom programmet ska få ett ökat ägande i bolaget i syfte att
sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas intressen.

För att säkerställa att bolaget kan uppfylla sina åtaganden enligt Ägarprogram 2022:2 föreslår
styrelsen att stämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som
framgår av punkt B nedan.
A. Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga
nyckelanställda i CDON
1. Deltagare och sammanfattande villkor
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om inrättande av Ägarprogram 2022:2 som är avsett för
följande kategorier i bolaget:
Kategori

Högst antal deltagare

Ledande befattningshavare

2 personer

Övriga nyckelanställda

7 personer

Förutsättningarna för att ersättningen ska utgå är att deltagaren köper och innehar aktier i
bolaget (”Sparaktier”) under perioden 1 juni 2022 – 31 maj 2026 (”Intjänandeperioden”), att
deltagaren är anställd i bolaget under Intjänandeperioden (med undantag för en fjärdedel (1/4)
av ersättningen som kan intjänas per 1 juni 2025, se nedan under rubriken ”2. Generella villkor”)

och att totalavkastningen (TSR) på bolagets aktier uppnår vissa fördefinierade mål. För varje
Sparaktie deltagaren innehar inom ramen för Ägarprogram 2022:2 kommer deltagaren att,
vederlagsfritt, bli tilldelad en (1) aktierätt. I slutet av programmet blir deltagarna sedan tilldelade
aktier (alternativt teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier i bolaget mot erläggande av
aktiens kvotvärde) (”Performance Shares”) från bolaget i relation till antalet aktierätter som
deltagaren innehar. Om deltagaren blir tilldelad Performance Shares i form av teckningsoptioner
är avsikten att deltagaren ska kompenseras genom en extra lönebetalning för det belopp som
deltagaren måste betala vid utnyttjande av optionen, dvs. ett belopp motsvarande aktiens
kvotvärde.
2. Generella villkor
Under förutsättning att det prestationsbaserade villkoret för Mätperioden (se definition nedan)
har uppfyllts, berättigar varje aktierätt deltagaren att vederlagsfritt tilldelas Performance Shares
i bolaget. Rätten att erhålla Performance Shares är även villkorad av att deltagaren har behållit
Sparaktierna under hela Intjänandeperioden samt är anställd av CDON under hela eller delar av
Intjänandeperioden. Om deltagares anställning i CDON avslutas under perioden 1 juni 2025 – 31
maj 2026 ska deltagaren ha rätt till en fjärdedel (1/4) av Performance Shares, förutsatt att det
prestationsbaserade villkoret är uppfyllt.
Vidare ska följande villkor gälla:
•
•
•

Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman.
Varken Sparaktierna eller aktierätterna kan överlåtas eller pantsättas.
Tilldelning av Performance Shares kan tidigast ske efter offentliggörandet av CDON:s
delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2026.

3. Privat investering och fördelning
För att kunna delta i Ägarprogram 2022:2 krävs att deltagarna gör en privat investering genom
förvärv av Sparaktier i CDON som innehas av deltagaren under Intjänandeperioden.
Sparaktierna kan antingen utgöras av aktier i CDON som deltagaren redan äger eller aktier som
deltagaren köper på marknaden i anslutning till anmälan om att delta i Ägarprogram 2022:2. Om
deltagaren har insiderinformation i anslutning till anmälan om att delta i Ägarprogram 2022:2
eller om deltagaren är förhindrad att förvärva aktier i bolaget med anledning av stängd period
ska Sparaktierna förvärvas utan dröjsmål efter det att deltagaren inte längre innehar
insiderinformation respektive utan dröjsmål efter att den stängda perioden löpt ut, men senast
den 31 augusti 2022.
Det högsta antalet Sparaktier som samtliga deltagare får allokera till Ägarprogram 2022:2
uppgår till högst 5 018 Sparaktier, motsvarande det antal Sparaktier som liknande grupper av
deltagare har fått allokerat i Ägarprogram 2022. Begränsningen avseende deltagarnas rätt att
allokera Sparaktier till Ägarprogram 2022:2 innebär att det högsta antalet Performance Shares
som kommer att tilldelas är begränsat i motsvarande utsträckning.
Det högsta antal Sparaktier som respektive kategori får allokera till Ägarprogram 2022:2 ska vara
följande:
Kategori

Högst antal Sparaktier

Ledande befattningshavare

1 046 per person

Övriga nyckelanställda

418 per person

Styrelsen föreslår att Ägarprogram 2022:2 ska omfatta högst 50 180 Performance Shares. Det
högsta antal Performance Shares som kan utgå per kategori ska vara följande:
Kategori

Högst antal Performance Shares

Ledande befattningshavare

10 460 per person

Övriga nyckelanställda

4 180 per person

4. Prestationsvillkor
För att Performance Shares inom ramen för Ägarprogram 2022:2 ska utgå till deltagarna krävs
att ett prestationsvillkor uppfylls. I slutet av Intjänandeperioden kommer styrelsen i CDON att
fastställa i vilken utsträckning det prestationsbaserade villkoret har uppfyllts. Det
prestationsbaserade villkoret baseras på CDON:s totalavkastning (TSR = Total Shareholder
Return), som definieras som aktiekursutveckling inklusive återinvesterad utdelning. Om CDON
inte lämnar någon utdelning under programmets gång blir TSR i princip lika med utvecklingen
på CDON:s aktie.
TSR ska beräknas som ett TSR-indextal baserat på den genomsnittliga stängningskursen för
CDON-aktien under januari och februari månad 2022 att jämföras med motsvarande kurs under
januari och februari månad 2026 (vilket motsvarar jämförelseperioderna i Ägarprogram 2022)
(”Mätperioden”).
Det antal Performance Shares som deltagaren kommer att tilldelas med stöd av aktierätterna
beror på i vilken utsträckning det prestationsbaserade villkoret uppfyllts.
•
•
•
•

Om TSR på aktier i CDON under Mätperioden är lägre än 200 procent så kommer
deltagarna tilldelas noll (0) Performance Shares per aktierätt från CDON.
Om TSR på aktier i CDON under Mätperioden är högre än 200 procent men lägre än 300
procent så kommer deltagarna tilldelas tre (3) Performance Shares per aktierätt från
CDON.
Om TSR på aktier i CDON under Mätperioden är högre än 300 procent men lägre än 400
procent så kommer deltagarna tilldelas sex (6) Performance Shares per aktierätt från
CDON.
Om TSR på aktier i CDON under Mätperioden är högre än 400 procent så kommer
deltagarna tilldelas tio (10) Performance Shares per aktierätt från CDON.

Oaktat ovan kan det antal Performance Shares som tilldelas minskas om det takbelopp som
beskrivs under ”9. Kostnader för programmet, effekter på väsentliga nyckeltal och utspädning”
överskrids.
5. Tilldelning vid avslutad anställning
I det fall deltagares anställning avslutas under perioden 1 juni 2022 – 31 maj 2025 ska deltagaren
inte erhålla några Performance Shares, oavsett om deltagaren själv avslutar sin anställning eller
om deltagarens anställning avslutas av bolaget.
I det fall deltagares anställning avslutas under perioden 1 juni 2025 – 31 maj 2026 ska deltagaren
erhålla en fjärdedel (1/4) av det antal Performance Shares som tjänats in vid tidpunkten för
anställningens avslutande, baserat på i vilken utsträckning det prestationsbaserade villkoret är
uppfyllt. Detta gäller oavsett om deltagaren själv avslutar sin anställning eller om deltagarens
anställning avslutas av bolaget. För att avgöra i vilken utsträckning det prestationsbaserade
villkoret är uppfyllt ska Mätperioden anpassas så att TSR beräknas som ett TSR-indextal baserat
på den genomsnittliga stängningskursen för CDON-aktien under januari och februari månad

2022 att jämföras med motsvarande kurs under de två kalendermånader som föregått dagen
för anställningens avslutande.
Styrelsen kan även besluta om tilldelning av Performance Shares vid avslutad anställning om det
finns särskilda skäl.
6. Säkringsåtgärder och leverans av aktier
Eftersom CDON inte kan förvärva och överlåta egna aktier som innehas av bolaget föreslås att
CDON emitterar teckningsoptioner som gör det möjligt att teckna aktier för ett belopp
motsvarande aktiens kvotvärde (nuvarande kvotvärde är 1 krona per aktie) för att leverera
Performance Shares till deltagarna. Det finns sedan två möjliga sätt för CDON att leverera
aktierna till deltagarna:
1. Deltagarna tilldelas teckningsoptionerna och kan teckna aktier till en teckningskurs
motsvarande aktiernas kvotvärde. CDON kompenserar deltagarna för kvotvärdet
genom extra löneutbetalning.
2. Bolaget ingår ett avtal med en bank som i eget namn tecknar aktierna och aktierna
överförs sedan till deltagarna. CDON kompenserar banken för kvotvärdet, inklusive viss
ersättning under avtalet.
Syftet med förslaget ovan är att ge styrelsen flexibilitet vid leverans av Performance Shares. För
att möjliggöra leverans av aktier under Ägarprogram 2022:2 föreslår styrelsen därför en riktad
emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkt B nedan för leverans i
enlighet med något av de två alternativen ovan.
7. Beskattning
Mottagandet av Performance Shares är en skattepliktig förmån som beskattas det inkomstår
Performance Shares tas emot av deltagaren. Det skattepliktiga förmånsvärdet som uppkommer
beräknas som senaste betalkurs den dag aktierna erhålls. Förmånsvärdet beskattas hos
deltagaren som inkomst av tjänst innebärande att sociala avgifter kommer att debiteras
arbetsgivaren. Eventuella skattemässiga konsekvenser för deltagaren är deltagarens eget ansvar
att sätta sig in i, vid behov med hjälp av egen skatterådgivare.
8. Utformning och hantering
Ägarprogram 2022:2 har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen
av Ägarprogram 2022:2, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska
styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla marknadsförutsättningar eller för att
följa tillämpliga regler. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar, innefattande bland
annat rätt att besluta om en reducerad tilldelning av Performance Shares, om det sker
betydande förändringar i CDON eller på marknaden som enligt styrelsens bedömning skulle
medföra att beslutade villkor för tilldelning av Performance Shares enligt Ägarprogram 2022:2
inte längre är ändamålsenliga. Utöver detta har styrelsen rätt att anpassa Ägarprogram 2022:2
vid särskilda bolagshändelser i CDON.
9. Kostnader för programmet, effekter på viktiga nyckeltal och utspädning
Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning avseende Ägarprogram 2022:2.
De totala kostnaderna, som främst utgörs av sociala avgifter (som beräknas uppgå upp till cirka
34 miljoner kronor) för värdet av Performance Shares, men även av icke-kassaflödespåverkande
redovisningseffekter avseende aktiebaserad ersättning (som beräknas uppgå upp till cirka 3,9
miljoner kronor) beräknas preliminärt uppgå till maximalt cirka 37,9 miljoner kronor.

Den preliminära kostnadsberäkningen baseras på att högsta antalet Performance Shares som
kan tilldelas under Ägarprogram 2022:2 ska motsvara tio gånger antalet allokerade Sparaktier.
Beräkningen baseras vidare på ett antagande om värdet på bolagets aktie om 478 kronor per
aktie.
För att begränsa potentiella kostnader som uppkommer för bolaget med anledning av
Ägarprogram 2022:2 finns ett tak för hur hög vinsten på aktierätterna kan vara. Takbeloppet
motsvarar en TSR om 450 procent i förhållande till den genomsnittliga volymvägda betalkursen
för CDON:s aktie som användes i Ägarprogram 2022, som uppgick till 478 kronor. Om
aktiekursen, när aktierätterna ger rätt till tilldelning, överstiger takbeloppet om 2 151 kronor per
aktie kommer det antal Performance Shares som varje aktierätt berättigar deltagaren att
tilldelas minskas i motsvarande grad.
En maximal tilldelning av Performance Shares enligt Ägarprogram 2022:2, varvid 50 180
Performance Shares tilldelas deltagarna, innebär en maximal utspädning om cirka 0,8 procent
av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Om deltagare, med anledning av att de lämnar bolaget
under Intjänandeperioden, förlorar rätten till Performance Shares skulle utspädningen
reduceras.
10. Befintliga incitamentsprogram
Vid tidpunkten för detta förslag finns två utestående aktierelaterade incitamentsprogram i
bolaget riktade till ledande befattningshavare i CDON och dess dotterbolag.
Ägarprogram 2020
Vid extra bolagsstämma i CDON den 16 december 2020 beslutades att inrätta ett långsiktigt
incitamentsprogram (”Ägarprogram 2020”) avsett för Kristoffer Väliharju (VD), Niclas Szieger
(CFO) och David Olhed (CCO), innefattande beslut om riktad emission av högst 36 900 aktier
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 36 900 kronor.
Deltagarna i Ägarprogram 2020 investerade privat i bolaget genom förvärv av aktier i CDON
(”Investeringsaktier”). Investeringsaktierna kunde antingen utgöras av aktier i CDON som
deltagaren redan ägde eller som deltagaren köpte på marknaden i anslutning till anmälan om
att delta i Ägarprogram 2020. Deltagarna ägde sedan rätt att teckna aktier i bolaget
(”Ägaraktier”). Varje Investeringsaktie gav rätt att teckna en (1) Ägaraktie i bolaget för en
teckningskurs som motsvarade aktiens kvotvärde. Värdet på Investeringsaktierna beräknades
på den genomsnittliga volymvägda betalkursen för CDON:s aktie på Nasdaq First North Growth
Market under en period om tio handelsdagar före dagen för stämman.
Ägaraktier intjänas under perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31
december 2027. I samband med att Kristoffer Väliharju och Niclas Szieger meddelade styrelsen
om deras beslut att lämna sina positioner som VD och CFO i bolaget återköptes deras Ägaraktier
inom ramen för Ägarprogram 2020 av bolaget. Ägaraktierna förvärvades vederlagsfritt och
kommer att dras in under förutsättning att stämman beslutar därom i enlighet med punkt 14 på
den föreslagna dagordningen.
Ägarprogram 2022
Vid extra bolagsstämma i CDON den 22 februari 2022 beslutades att inrätta ett långsiktigt
incitamentsprogram (”Ägarprogram 2022”) med Performance Shares (se definition nedan) för
ledande befattningshavare i CDON och dess dotterbolag och det beslutades att genomföra en
riktad emission av högst 96 220 teckningsoptioner.

Ägarprogram 2022 är avsett för följande kategorier i bolaget: verkställande direktör (1 person),
ledningsgruppen (4 personer) och ledande befattningshavare i dotterbolag (3 personer).
Förutsättningarna för att ersättningen ska utgå är att deltagaren innehar aktier i bolaget
(”Sparaktier”) under perioden 1 mars 2022 – 28 februari 2026 (”Intjänandeperioden”), att
deltagaren är anställd i bolaget under Intjänandeperioden (med undantag för en fjärdedel (1/4)
av ersättningen som kan intjänas per 1 mars 2025) och att totalavkastningen (TSR) på bolagets
aktier uppnår vissa fördefinierade mål.
För varje Sparaktie deltagaren innehar inom ramen för Ägarprogram 2022 har deltagaren,
vederlagsfritt, blivit tilldelad en (1) aktierätt. I slutet av programmet blir deltagarna sedan
tilldelade aktier (alternativt teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier i bolaget mot
erläggande av aktiens kvotvärde) (”Performance Shares”) från bolaget i relation till antalet
aktierätter som deltagaren innehar. Om deltagaren blir tilldelad Performance Shares i form av
teckningsoptioner är avsikten att deltagaren ska kompenseras genom en extra lönebetalning för
det belopp som deltagaren måste betala vid utnyttjande av optionen, dvs. ett belopp
motsvarande aktiens kvotvärde.
Det prestationsbaserade villkoret baseras på CDON:s totalavkastning (TSR = Total Shareholder
Return), som definieras som aktiekursutveckling inklusive återinvesterad utdelning. TSR ska
beräknas som ett TSR-indextal baserat på den genomsnittliga stängningskursen för CDON-aktien
under januari och februari månad 2022 att jämföras med motsvarande kurs under januari och
februari månad 2026 (”Mätperioden”). Det antal Performance Shares som deltagaren kommer
att tilldelas med stöd av aktierätterna beror på i vilken utsträckning det prestationsbaserade
villkoret uppfyllts.
Deltagarna har allokerat totalt 8 084 Sparaktier till Ägarprogram 2022. Beroende på i vilken
utsträckning prestationsvillkoret uppfylls kan deltagarna tilldelas högst 80 840 Performance
Shares.
B. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
För att möjliggöra leverans av aktier enligt Ägarprogram 2022:2 föreslår styrelsen att stämman
beslutar om en riktad emission av högst 50 180 teckningsoptioner av serie 2022/2026:2 inom
ramen för Ägarprogram 2022:2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande
med högst 50 180 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla för emissionen:
1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
endast tillkomma CDON AB, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till
deltagare i Ägarprogram 2022:2 eller till en bank i enlighet med vad som framgår av förslaget
under punkt A ovan. Bolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat
sätt än vad som framgår av förslaget enligt punkt A ovan. Överteckning kan inte ske.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska
användas inom ramen för Ägarprogram 2022:2.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till bolaget.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Nyteckning av
aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni
2026 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari
– 31 mars 2026) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter. Enligt villkoren
för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas

om deltagare i Ägarprogram 2022:2 är förhindrade att utnyttja sina teckningsoptioner på
grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
6. Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde. Bolaget
kommer att kompensera deltagarna eller banken för de kostnader som uppkommer i
samband med teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna. Teckningskursen har
fastställts till aktiens kvotvärde i syfte att minimera bolagets kostnader för Ägarprogram
2022:2.
7. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt
till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast
efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken.
8. Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåtits enligt punkt A ovan får
makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för
registrering.
9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets hemsida,
investors.cdon.com. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det
antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för
omräkning i vissa fall.
10. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
____________________
Majoritetskrav
Styrelsens förslag till inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och övriga nyckelanställda i CDON enligt A och beslut om riktad emission av
teckningsoptioner enligt B utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. För
beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande
minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 14 – Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (B) ökning av
aktiekapitalet genom fondemission
A. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
Vid extra bolagsstämma i bolaget den 16 december 2020 beslutades om inrättande av långsiktigt
incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare i bolaget (”Ägarprogram 2020”),
varigenom det beslutades om en riktad emission av aktier till deltagarna i programmet. I
samband med att Kristoffer Väliharju och Niclas Szieger avgick från sina positioner som
verkställande direktör respektive CFO i bolaget återköptes sammanlagt 11 320 aktier
vederlagsfritt från deltagarna i enlighet med villkoren för Ägarprogram 2020. Styrelsen föreslår
därför att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av aktier
i syfte att fullgöra indragning av de aktier som återköpts av Kristoffer Väliharju och Niclas Szieger
inom ramen för Ägarprogram 2020.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 11 320
kronor, vilket motsvarar summan av aktiernas kvotvärde, genom en indragning av 11 320 aktier.
Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt A kan genomföras utan inhämtande
av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt
genomför en fondemission enligt punkt B nedan, med ett belopp lägst motsvarande det som
aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken
bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.
B. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
I syfte i att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt
punkt A ovan föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet
genom en fondemission med ett belopp om 11 320 kronor, vilket motsvarar det belopp som
aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt A ovan. Fondemission ska
genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.
Styrelsen föreslår att beslut enligt punkterna A och B ovan ska antas som ett gemensamt beslut.
Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana
justeringar i besluten enligt A och B ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av
besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för
verkställande av besluten.
Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Med stöd av bemyndigandet får styrelsen
besluta om nyemission av sammanlagt högst 1 612 620 aktier, vilket motsvarar högst
tjugofem (25) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Betalning ska, förutom
kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens
handlingsutrymme samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella
företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som
likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.
Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till
marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande
fall.

Övrig information
Valberedningen
Valberedningen består av Sandra Backlund, utsedd av Rite Ventures, Alexander Antas, utsedd
av Mandatum, och Brad Hathaway, utsedd av ADW Capital. Sandra Backlund är valberedningens
ordförande.
Majoritetskrav
Beslut i enlighet med förslagen i punkterna 11, 12 och 13 ovan förutsätter att besluten biträds
av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna. Beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 14 och 15 ovan förutsätter att
besluten biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i CDON, liksom
det totala antalet röster, till 6 450 483. Utöver de aktier som CDON innehar med anledning av
återköpta aktier under Ägarprogram 2020 innehar CDON inga egna aktier.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.
Med anledning av att stämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran
om upplysningar lämnas skriftligen per post på adressen Computershare AB, "CDON AB
årsstämma 2022", Box 5267, 102 46 Stockholm eller per e-post till info@computershare.se
senast den 1 maj 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget
på adress Södergatan 22, 211 43 Malmö och på bolagets webbplats, www.investors.cdon.com,
senast den 6 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så
begär och uppger sin post- eller e-postadress.
Handlingar
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 med tillhörande revisionsberättelse kommer
att under tre veckor före stämman hållas tillgänglig hos bolaget. Fullständiga förslag till beslut
samt redogörelser enligt aktiebolagslagen och därtill hörande revisorsredogörelser kommer att
hållas tillgängliga hos bolaget under två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar
sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer
även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, investors.cdon.com.
Behandling av personuppgifter
För
information
om
hur
dina
personuppgifter
behandlas,
se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
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