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Punkt 7: Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 
2018 med anledning av tidigare beslut om LTIP 2018 

Förslag  
Styrelsen föreslår, i syfte att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av prestationsaktierätter enligt det 
tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2018, att stämman beslutar om överlåtelse av egna 
aktier till deltagarna i LTIP 2018 i enlighet med nedan. Bakgrunden till styrelsens förslag är att det, med anledning 
av fusionen med Nordic Waterproofing Holding A/S, krävs ett stämmobeslut för att kunna överlåta aktierna i 
enlighet med programmet. 

Överlåtelse av högst 96 161 egna aktier får ske på följande villkor: 

– Rätt att erhålla aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i 
LTIP 2018 med rätt för varje deltagare att erhålla högst det antal aktier som den har rätt att erhålla enligt 
villkoren för LTIP 2018. Vidare ska dotterbolag inom Nordic Waterproofing-koncernen ha rätt att 
vederlagsfritt erhålla aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt 
överlåta sådana aktier till deltagarna i LTIP 2018 enligt villkoren för programmet. 

– Deltagarnas rätt att erhålla aktier är villkorad av att samtliga villkor för LTIP 2018 har uppfyllts. 

– Överlåtelse av aktierna ska ske under den tidsperiod som följer av villkoren för LTIP 2018. 

– Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt. 

Syftet med den föreslagna överlåtelsen av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 
är att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2018. 

Majoritetskrav 
För giltigt beslut enligt punkt 7 ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av 
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.  

Handlingar 
Kopior av styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 19 kap. 35 § (med vidare hänvisning till 13 kap. 6 §) 
aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, 

http://www.nordicwaterproofing.com/www.nordicwaterproofing.com, senast tre veckor före dagen för 

bolagsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

 

____________ 

Helsingborg i maj 2021 
Nordic Waterproofing Holding AB (publ) 

Styrelsen 
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Punkt 8: Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 
2019 med anledning av tidigare beslut om LTIP 2019 

Förslag  
Styrelsen föreslår, i syfte att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av prestationsaktierätter enligt det 
tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2019, att stämman beslutar om överlåtelse av egna 
aktier till deltagarna i LTIP 2019 i enlighet med nedan. Bakgrunden till styrelsens förslag är att det, med anledning 
av fusionen med Nordic Waterproofing Holding A/S, krävs ett stämmobeslut för att kunna överlåta aktierna i 
enlighet med programmet. 

Överlåtelse av högst 99 455 egna aktier får ske på följande villkor: 

– Rätt att erhålla aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i 
LTIP 2019 med rätt för varje deltagare att erhålla högst det antal aktier som den har rätt att erhålla enligt 
villkoren för LTIP 2019. Vidare ska dotterbolag inom Nordic Waterproofing-koncernen ha rätt att 
vederlagsfritt erhålla aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt 
överlåta sådana aktier till deltagarna i LTIP 2019 enligt villkoren för programmet. 

– Deltagarnas rätt att erhålla aktier är villkorad av att samtliga villkor för LTIP 2019 uppfylls. 

– Överlåtelse av aktierna ska ske under den tidsperiod som följer av villkoren för LTIP 2019.  

– Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt.  

Antalet aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTIP 2019 kan komma att omräknas till följd av 
nyemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för 
LTIP 2019. 

Syftet med den föreslagna överlåtelsen av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 
är att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2019. 

Majoritetskrav 
För giltigt beslut enligt punkt 8 ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av 
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.  

Handlingar 
Kopior av styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 19 kap. 35 § (med vidare hänvisning till 13 kap. 6 §) 
aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, 

http://www.nordicwaterproofing.com/www.nordicwaterproofing.com, senast tre veckor före dagen för 

bolagsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

 

____________ 

Helsingborg i maj 2021 
Nordic Waterproofing Holding AB (publ) 
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Punkt 9: Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 
2020 med anledning av tidigare beslut om LTIP 2020 

Förslag  
Styrelsen föreslår, i syfte att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av prestationsaktierätter enligt det 
tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2020, att stämman beslutar om överlåtelse av egna 
aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med nedan. Bakgrunden till styrelsens förslag är att det, med anledning 
av fusionen med Nordic Waterproofing Holding A/S, krävs ett stämmobeslut för att kunna överlåta aktierna i 
enlighet med programmet. 

Överlåtelse av högst 99 780 egna aktier får ske på följande villkor: 

– Rätt att erhålla aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i 
LTIP 2020 med rätt för varje deltagare att erhålla högst det antal aktier som den har rätt att erhålla enligt 
villkoren för LTIP 2020. Vidare ska dotterbolag inom Nordic Waterproofing-koncernen ha rätt att 
vederlagsfritt erhålla aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt 
överlåta sådana aktier till deltagarna i LTIP 2020 enligt villkoren för programmet. 

– Deltagarnas rätt att erhålla aktier är villkorad av att samtliga villkor för LTIP 2020 uppfylls. 

– Överlåtelse av aktierna ska ske under den tidsperiod som följer av villkoren för LTIP 2020.  

– Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt.  

Antalet aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTIP 2020 kan komma att omräknas till följd av 
nyemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för 
LTIP 2020. 

Syftet med den föreslagna överlåtelsen av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 
är att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2020. 

Majoritetskrav 
För giltigt beslut enligt punkt 9 ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av 
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.  

Handlingar 
Kopior av styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 19 kap. 35 § (med vidare hänvisning till 13 kap. 6 §) 
aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, 

http://www.nordicwaterproofing.com/www.nordicwaterproofing.com, senast tre veckor före dagen för 

bolagsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.  

 

____________ 

Helsingborg i maj 2021 
Nordic Waterproofing Holding AB (publ) 
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