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Extra bolagsstämma har hållits i QleanAir AB
Idag har extra bolagsstämma hållits i QleanAir AB (”Bolaget”). I enlighet med förslaget som 
presenterades i kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga förslag (som båda hållits 
tillgängliga på Bolagets webbplats  beslutade stämman om ett långsiktigt www.qleanair.com)
incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör innefattande emission av högst 445 776 
teckningsoptioner riktad till Bolaget samt godkännande av efterföljande överlåtelse av 
teckningsoptionerna från Bolaget till verkställande direktören mot betalning av en premie 
motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, att 
beräknas enligt Black & Scholes värderingsformel av en av Bolaget anlitad oberoende värderingsman. 
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 
1 april 2026 till och med den 31 oktober 2026 mot erläggande av en teckningskurs om 40 SEK per ny 
aktie. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga villkor inkluderandes möjlig omräkning av 
teckningskursen respektive det antal nya aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av till 
följd av olika bolagshändelser.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta

Sebastian Lindström, VD 
sebastian.lindstrom@qleanair.com
+46 703 08 94 51

Henrik Resmark, CFO
henrik.resmark@qleanair.com
+46 702 60 09 17

Om QleanAir

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrening av 
inomhusmiljöer. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett 
fullserviceerbjudande. QleanAirs lösningar är utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och 
recirkulerar inomhusluft. Bolaget har närmare 12 000 installerade enheter hos över 3 500 kunder 
inom marknaderna för EMEA, APAC och Americas. För helåret 2022 hade QleanAir en 
nettoomsättning om 455 Mkr och justerad rörelsemarginal uppgick till 10,9 procent. QleanAir har sitt 
huvudkontor i Solna i Sverige och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market med 
kortnamn QAIR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. Se mer information på hemsidan 
qleanair.com.
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