KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MÄLARÅSEN
Mälaråsen AB (publ) ("Mälaråsen") har idag, torsdagen den 26 november 2020, hållit en extra
bolagsstämma.
Beslut om teckningsoptionsprogram
Den extra bolagsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram för Mälaråsens
tillträdande VD, Thomas Lindström, innefattande beslut om emission och överlåtelse av
teckningsoptioner. Högst 150 000 teckningsoptioner kan emitteras. Teckningsoptionerna förvärvas av
deltagaren till ett marknadsmässigt pris. Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är 8,46 kronor per
teckningsoption, enligt en preliminär värdering.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Mälaråsen till en teckningskurs i kronor om
100 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Mälaråsens aktie på
Spotlight Stock Market under perioden 26 november - 10 december 2020.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Mälaråsen från och med dagen efter
offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 september 2023 och under en period
om tre veckor därefter, dock tidigast den 15 november 2023 och senast den 15 december 2023.
Som högst kan ökningen av Mälaråsens aktiekapital uppgå till 150 000 kronor som en följd av
incitamentsprogrammet, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,28 procent av totalt antal aktier
och röster i bolaget, med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.
Beslut om val av ny styrelseledamot
Den extra bolagsstämman beslutade att välja Robin Englén till ny styrelseledamot från och med 1
december slutet av nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB
Tel: +46 (0)8 402 51 05
Ingeborg.magnusson@malarasen.se
Robin Englén, verkställande direktör, Mälaråsen AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
robin.englen@paretosec.com
Mälaråsen AB (publ) i korthet
Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt
fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Sigtuna.
Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864
1 (2)

kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Upplands Motor. De erbjuder service och
verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Upplands Motor är under försäljning
till Volvo Cars, se tidigare pressmeddelande av den 7 september 2020. Bolaget förvaltas av Pareto
Business Management AB.
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