Styrelsens i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (org.nr. 556595-6538)
(”Bolaget”) förslag till beslut om godkännande av incitamentsprogram i
dotterbolaget NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc. (punkt 15)
I syfte att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner in sin verksamhet har Bolagets dotterbolag,
NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc. (”NVP Asia”), i mars 2015 beslutat att implementera ett
incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet omfattar högst 1 600 000 optioner, där varje option
ger rätt att erhålla en aktie i NVP Asia, riktat till personer som är anställda i NVP Asia eller dess
dotterbolag. Utspädningseffekten motsvarar, vid full tilldelning och fullt utnyttjande av
optionerna, cirka 5 procent av det totala antalet aktier och röster i NVP Asia. Det är NVP Asias
samt Bolagets styrelses uppfattning att ett personligt ägarengagemang stimulerar de anställdas
engagemang i verksamheten.
Tilldelning av optioner till anställda under programmet grundas på flera faktorer, bland annat den
anställdes senioritet, nivå, prestation, tidigare och förväntade insatser samt potential. Optionerna
tilldelas antingen på årlig basis eller efter uppnående av specifika milstolpar. Optionerna intjänas
i varierande omfattning över maximalt sex år från dagen för tilldelning och förfaller i helhet sex
år från dagen för tilldelning.
Tilldelningen av optionerna är villkorad av godkännande på bolagsstämma i Bolaget.
Varje option ger den anställde rätt att förvärva en aktie i NVP Asia till en teckningskurs beslutad
av styrelsen i NVP Asia i samband med tilldelning av optionerna. Teckningskursen får inte
understiga aktiens verkliga värde per dagen för tilldelning.
Kostnaderna för incitamentsprogrammet är begränsade då teckningskursen vid utnyttjandet av
optionerna är högre än det bokförda värdet per aktie i NVP Asia.
Enligt 16 kap. aktiebolagslagen ska beslut om aktierelaterade incitamentsprogram i dotterbolag
till publika bolag även godkännas av bolagsstämma i det publika moderbolaget. Sådant beslut
kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman i Bolaget beslutar att godkänna incitamentsprogram och
överlåtelse av optioner i NVP Asia i enlighet med ovan.
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