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JOHAN KYLLERMAN HAR TILLTRÄTT SOM 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR ATVEXA OCH HAR I DAG 
TECKNAT TECKNINGSOPTIONER I ENLIGHET MED 
VILLKOREN FÖR TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2022
/2025
Den 10 februari 2022 tillträdde Johan Kyllerman, i enlighet med vad som tidigare meddelats, som 
verkställande direktör för Atvexa AB (publ) (”Bolaget”). Som meddelats den 18 januari 2022 
beslutade årsstämman i Bolaget om införande av ett teckningsoptionsprogram riktat till Bolagets 
verkställande direktör. Den verkställande direktören har i dag tecknat samtliga 13 000 
teckningsoptioner i programmet till ett pris om 11,20 kronor per option. Varje teckningsoption 
berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 82,35 kronor per aktie.

Årsstämman i Bolaget beslutade den 18 januari 2022 om emission av högst 13 000 teckningsoptioner, dock 
högst det antal teckningsoptioner som motsvarar det antal aktier som verkställande direktören allokerar till LTIP 
2022, inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till bolagets verkställande direktör. Den verkställande 
direktören har allokerat 13 000 aktier till LTIP 2022 och har i dag tecknat 13 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 82,35 kronor per  
aktie. Teckningskursen har i enlighet med optionsvillkoren fastställts till 116 procent av den volymvägda 
genomsnittskursen för Bolagets B-aktie under den närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före den 
14 februari 2022. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för 
teckningsoptionerna under två perioder, dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av 
delårsrapporten för perioden 1 september 2024 – 28 februari 2025 och dels under två veckor från dagen efter 
offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 september 2024 – 31 maj 2025. För det fall ovan angivna 
teckningsperioder inte är tillämpliga ska varje teckningsoption ge rätt att teckna en ny aktie i Bolaget dels under 
perioden 1 maj – 15 maj 2025, dels under perioden 1 augusti - 15 augusti 2025.

Priset per teckningsoption har i enlighet med optionsvillkoren fastställts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
(”PwC”) till 11,20 kronor per option, och motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black-
Scholes värderingsmodell.

I samband med tilldelning av teckningsoptioner till verkställande direktören har Bolaget, med vissa undantag, 
förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner om verkställande direktörens uppdrag i Bolaget upphör.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid utställandet av optionerna då nuvärdet av teckningsoptionens 
lösenpris (teckningskursen per aktie) överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för emissionen. 
Teckningsoptionerna innebär, vid fullt utnyttjande, en ökning av 13 000 B-aktier, motsvarande en utspädning om 
cirka 0,1 procent av det totala antalet aktier och 0,0 procent av det totala antalet röster i Bolaget.
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För mer information vänligen kontakta:

Johan Kyllerman, Verkställande direktör
Telefon: +46 707 71 10 10
E-post: johan.kyllerman@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se
 
Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 
14 februari 2022, klockan 19:00 (CET).

Om Atvexa AB (publ)

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på 
utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre 
förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, 
öppenhet och nyfikenhet är viktig för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att 
det ska finnas förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever 
ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan 
starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, Västra Götaland och södra Sverige, stora delar av Norge samt 
norra Tyskland. Atvexa äger 20 självständiga dotterbolag som har starka positioner på sina respektive lokala 
marknader. I verksamheterna ingår totalt 148 förskolor, 35 skolor, en särskola och cirka 3 890 medarbetare och 
16 200 barn och elever.

Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.
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