
 
Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) förslag till 
beslut om överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare 
år inrättade incitamentsprogram (punkt 15) 
 
Bakgrund 
Bolaget har implementerat aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och 
andra anställda, för nuvarande löpande personaloptionsprogram för åren 2015, 2016 och 2017 samt 
ett långsiktigt incitamentsprogram för 2018 (LTI 2018) (”Programmen”). 
 
I det förslag till beslut om införande av LTI 2018 som godkändes av årsstämman 2018 angavs att 
styrelsen planerade att inför kommande årsstämmor föreslå att styrelsen bemyndigas att överlåta 
ett visst antal av Bolagets egna aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som 
kan uppkomma i anledning av programmet. Den nyligen genomförda avyttringen av OTC-
verksamheten har föranlett ett behov av att accelerera intjänandetakten för samtliga Program, vilket 
styrelsen avser att fatta beslut om i närtid. En sådan acceleration kommer innebära att deltagarna i 
Programmen i viss utsträckning kommer att erhålla aktier eller optioner redan innevarande år, vilket 
föranleder sociala avgifter och andra utgifter. I den utsträckning bolagets egna stamaktier inte 
behövs för leverans till deltagarna i LTI 2018 skulle stamaktier kunna överlåtas över börs i syfte att 
täcka sådana utgifter. 
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier för att säkra 
kostnader hänförliga till Programmen 
Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid 
ett eller flera tillfällen före nästkommande årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av högst 263 000 
stamaktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av 
Programmen. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var 
tid gällande kursintervallet för aktien, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta 
säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål 
för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra 
liknande händelser. 
 
Majoritetsregler 
Beslut enligt denna punkt fordrar för giltighet att förslaget biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
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