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Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare
och nyckelpersoner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar införa ett incitamentsprogram (Teckningsoptioner av
serie 2018/2021:1). Programmet innebär att bolaget emitterar högst 430 000 teckningsoptioner
till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Scout Gaming Group-koncernen.
Anmälan om teckning för teckningsoptioner ska komma in senast den 15 juni och sker genom
att teckningsoptionsinnehavare skriftligen till bolaget anmäler sitt intresse att teckna varvid
skall anges det antal teckningsoptioner som önskas tecknas. Teckningsoptionerna ska överlåtas
till de anställda under perioden mellan den 18 juni och 22 juni 2018. Betalning för tecknade
teckningsoptioner ska erläggas senast inom en vecka efter teckning av teckningsoptionerna.
Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att
ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare som anställs efter den initiala
anmälningsperiodens utgång.
Lösenpriset skall sättas till 170% av VWAP (volymvägd genomsnittskurs) under perioden 30
maj 2018 till och med 13 juni 2018. Teckningskursen ska erläggas kontant. Varje
teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och
med 2021-06-01 till och med 2021-06-15. Teckningsoptionerna värderas av Gran Thornton i
enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 430 000 nya aktier att emitteras.
Utspädningseffekten för Teckningsoptioner av serie 2018/2021:1 vid fullt utnyttjande kommer
att uppgå till cirka 3,36 procent av kapital och antalet röster. Ökningen av Bolagets aktiekapital
kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 22 631,58 kronor genom
utgivande av högst 430 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,0526 kronor, dock med
förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av
emissioner med mera.
Teckningsoptionerna som överlåts bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala
avgifter för bolaget. Kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med
optionsprogrammet bedöms uppgå till cirka 100 000 kronor.
Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande.
Incitamentsprogrammet förväntas bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda
samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos
deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare
är det styrelsens bedömning att Incitamentsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att
rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare.
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Incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen och större
aktieägare. Scout Gaming Group har inga andra utestående incitamentsprogram.
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet ovan. Styrelsen eller den
styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering
vid Bolagsverket.
För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

