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Hög anslutningsgrad i Qliros långsiktiga 
incitamentsprogram
I enlighet med den extra bolagstämmans beslut den 23 november 2020 har Qliro genomfört en riktad 
emission av teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram.

Totalt har 23 medarbetare sammanlagt tecknat 834 920 teckningsoptioner, vilket motsvarar 88 procent av 
det maximala antalet teckningsoptioner enligt stämmans beslut. Av dessa optioner har VD Carolina 
Brandtman tecknat 150 000 optioner, CFO Robert Stambro 84 084 optioner, övriga åtta ledande 
befattningshavare har tillsammans tecknat 381 780 optioner och de tretton övriga nyckelpersonerna har 
tillsammans tecknat 219 056 optioner.

”Det är mycket glädjande att ledningen och övriga centrala nyckelpersoner i bolaget har investerat i en 
möjlighet till ett framtida aktieägande i bolaget. Det visar på en stark tilltro till Qliros långsiktiga utveckling 
som bolag” säger styrelseordförande Lennart Jacobsen.

I enlighet med extra bolagstämmans beslut berättigar varje teckningsoption innehavaren att teckna en 
aktie i Qliro under två perioder,

från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 september 
2023 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 16 oktober 2023 och senast den 
15 december 2023, eller
från och med dagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén för perioden 1 januari - 31 
december 2023 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 15 januari 2024 och 
senast den 15 februari 2024.

Teckningskursen vid teckning av aktier i Qliro med utnyttjande av optionerna fastställdes till 43,27 kronor 
och värdebegränsningen per option till 80,13 kronor.

För mer information om incitamentsprogrammet se https://www.qliro.com/sv-se/investor-relations/extra-
bolagsstamma
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Om Qliro AB

Qliro, grundat 2014, är ett techbolag som erbjuder flexibla betallösningar för e-handlare i Norden och 
digitala finansiella tjänster till privatpersoner i Sverige. Qliro växer snabbt, under det senaste året har mer 
än 2,3 miljoner kunder använt sig av Qliros tjänster och volymen med Qliros betalsätt har överstigit 5,8 
miljarder kronor. De största ägarna är Rite Ventures med 25,8% ägande och Mandatum Life (Sampo) med 
9,8% ägande. Qliro är sedan oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern “Qliro”. Qliro har sitt 
säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. För mer 
information se https://www.qliro.com/sv-se/investor-relations
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