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Binero Group AB (publ) meddelar utfall 
av teckning i incitamentsprogram 2021
/2024 I och incitamentsprogram 2021
/2024 II
Årsstämman den 6 maj 2021 i Binero Group AB (publ) (”Binero”) beslutade att införa 
incitamentsprogram 2021/2024 I, som omfattar anställda och konsulter i Bolaget eller dess 
dotterbolag och maximalt 500 000 teckningsoptioner, samt incitamentsprogram 2021/2024 II, som 
omfattar styrelseledamöter och maximalt 150 000 teckningsoptioner. Binero meddelar idag att 2021
/2024 II har fulltecknats. I avseende på incitamentsprogrammet 2021/2024 I har samtliga 
teckningsoptioner tecknats av Binero som i sin tur har överlåtit merparten av teckningsoptionerna till 
nuvarande medarbetare som omfattas av de incitamentsprogrammet. Ett antal teckningsoptioner 
kvarstår hos Binero och avses överlåtas till framtida medarbetare i enlighet med villkoren i 
programmet.

”Vi gläder oss åt det stora intresset från både styrelsen och Bineros medarbetare att delta i 
incitamentsprogrammet. Vi har under året byggt upp nya sätt att arbeta mellan teamen, vilket gör ett 
företagsgemensamt incitamentsprogram extra värdefullt”, säger Charlotte Darth, VD för Binero.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Binero till en teckningskurs om 7,19 kronor, 
vilket motsvarar 120 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 7 maj 2021 
till och med den 14 maj 2021 noterade betalkurserna på Nasdaq First North Growth Market för Binero-
aktien.
Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med den 1 juni 2024 till 
och med den 31 juli 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Darth, CEO Binero Group AB

E-post: charlotte.darth@binero.com
Telefon: +46 (0) 511 05 00
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Om Binero

Binero levererar solid och skalbar molninfrastruktur till företag och organisationer med hållbarhet och 
dataintegritet i fokus. Vår svenska publika molntjänst är baserad på öppna, globalt etablerade standarder 
och garanterar dataskydd under europeisk lagstifting. Genom nära samarbete och teknik i framkant stöttar vi 
kunder med hög utvecklings- och innovationstakt.
 
Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
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