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Kommuniké från extra bolagsstämma
Igår, den 10 september 2014, hölls en extra bolagstämma i Arcoma AB (publ) och nedan följer en
sammanställning av vad som beslutades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt
Stämman godkände styrelsens beslut om nyemission om högst 1 080 000 aktier. Rätt att teckna skall,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.
Vid fulltecknad emission tillförs aktiekapitalet 2 160 000 kronor. För varje tecknad aktie skall erläggas
13,90 kronor kontant.
Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 25 september 2014 till och med den 9
oktober 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för
de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att sprida ägandet och
öka likviditeten i aktien inför en planerad listning på First North samt för att anskaffa rörelsekapital och
kapital för utveckling och marknadssatsningar.
Godkännande av styrelsens beslut om personaloptionsprogram
Stämman godkände styrelsens beslut om att inrätta ett personaloptionsprogram om högst 547 861
teckningsoptioner för nyckelpersoner i Arcoma-koncernen under förutsättning att Arcomas aktier
noteras på en reglerad marknad eller alternativ handelsplattform (MTF) senast den 31 december 2014.
Villkor
Personaloptionsprogrammet ska omfatta verkställande direktören och ledningsgruppen i Arcomakoncernen vid tidpunkten för avgivandet av Arcomas bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014 och
omfattar maximalt 547 861 personaloptioner. Optionerna erhålls baserat på prestation avseende
verksamhetsåren 2014, 2015 och 2016 och tilldelning sker i samband med bokslutskommunikén
påföljande år. Tilldelning ska utgå dels baserat på prestationsrelaterade kriterier såsom
budgetuppfyllelse, marginalmån och kassaflöde och dels baserat på Arcomas aktiekursutveckling.
Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och varje personaloption berättigar innehavaren att
förvärva en ny aktie i Arcoma till ett lösenpris uppgående till 16,70 kronor. Innehavarna kan utnyttja
tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden 1 december 2017 – 31 december 2017.
Godkännande av styrelsens beslut riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner
För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet samt säkra därmed
sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade stämman om riktad emission av högst
720 000 teckningsoptioner.
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Villkor
Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag och rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ett av Arcoma helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”). Teckning ska ske senast
31 januari 2015. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs av 16,70
kronor per aktie.
Teckningsoptionerna ska kunna utövas under tiden från och med registrering vid Bolagsverket till och
med den 31 januari 2018.
Övrigt
Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med
360 000 kronor.
Stämman beslutade vidare om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till
deltagare i Personaloptionsprogrammet (dock högst 547 861 teckningsoptioner) eller på annat sätt
förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Arcomas åtaganden och kostnader i anledning av
Personaloptionsprogrammet.
Om samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med Personaloptionsprogrammet utnyttjas
för teckning av nya aktier, kommer totalt 720 000 nya aktier att utges (varav 547 861 för att täcka
Arcomas åtaganden mot deltagarna i Personaloptionsprogrammet).
Om Arcoma AB
Arcoma, med över 40 års samlad erfarenhet, skapar innovativa digitala röntgensystem vilka ger
sjukvården förutsättningar för att använda sina resurser optimalt och korta ledtiden mellan diagnos
och behandling av patienter. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken
kombinerat med rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk
design, erbjuder kunden kompletta och funktionella digitala röntgensystem. Den breda
produktportföljen erbjuder kombinationer av detektorer, generatorer, programvara och
positioneringssystem som tillsammans skapar, en för kunden, optimal konfigurering. Produkter finns i
olika kostnadsnivåer, för olika kliniska behov och utrymmesbegränsningar. Arcoma marknadsför och
säljer sina röntgensystem globalt under varumärket Arcoma och IMIX via specialiserade distributörer
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