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Rättelse: Sun4Energy Group AB meddelar utfall 
av teckning av incitamentsprogram för VD, 
ledningsgrupp och medarbetare 2022/2025
Felaktig MAR-etikett i pressmeddelandet. Informationen har offentliggjorts enligt listningskrav.

Sun4Energy Group AB meddelar idag utfallet av teckningen av optioner i det 
incitamentsprogram som godkändes av bolagsstämman den 18 maj 2022. Programmet gav de 
anställda möjlighet att teckna optioner som berättigar till köp av aktier efter tre år. 143.500 av 
250.000 teckningsoptioner tecknades.

- Som VD och medgrundare ser jag mycket positivt på att många av de anställda har valt att 
teckna optioner. Med ett strikt pris som är ca 170 procent över dagens kurs så ser de samma 
potential i Sun4Energy som jag gör, säger Per Norrthon VD Sun4Energy Group AB.

 Bolagsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt 
incitamentsprogram (2022/2025) i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under 
påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 25,50 kronor. Tecknandet av 
143.500 optioner ger en ca 3 procent utspädning baserat på antalet aktier per dagen för införandet 
av incitamentsprogrammet. Påkallandeperioden är perioden från 27 maj 2025 till och med 30 juni 
2025. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie.

VD har tecknat 18.000 optioner och övriga anställda har tillsammans tecknat 125.500 optioner.

För ytterligare information vänliga kontakta

Per Norrthon, verkställande direktör
 
Mobil:   +46(0)731 21 22 22
Arbete: +46(0)10-500 81 01
E-post: per.norrthon@sun4energy.se
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Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, 
bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment 
såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning . Målet är att bidra med lösningar till 
kunden som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria energilösningar. Sun4Energy finns 
representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i stora delar av Sverige med kontor i 
Stockholm, Örebro, Strömstad, Motala, Arvika, Kramfors, Helsingborg och Varberg. Koncernen har 
egna certifierade projektörer, elektriker och installatörer.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Sun4Energys hemsida www.sun4energy.se.
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