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Plexian föreslår incitamentsprogram som led i att realisera bolagets tillväxtambitioner
Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller ”Plexian”) har, enligt separat kallelse, idag
kallat till extra bolagsstämma den 27 oktober 2021 för beslut om incitamentsprogram till
dels Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda om högst 1 860 000
teckningsoptioner, dels till styrelsens ledamöter om högst 120 000 teckningsoptioner.
Aktieägarna Martin Linde via bolag, Alexander Schoeneck privat och via bolag, Jinderman
& Partners AB, Sebastian Clausin privat och via bolag, Tobias Ekelin privat och via bolag
samt Malmö Tech Invest AB som representerar ca 37,90 procent av aktierna och rösterna
i Bolaget har meddelat att de stödjer beslutsförslagen.
Förslagen från Bolagets styrelse respektive aktieägarna Martin Linde via bolag, Alexander Schoeneck
privat och via bolag, Jinderman & Partners AB, Sebastian Clausin privat och via bolag, Tobias Ekelin
privat och via bolag samt Malmö Tech Invest AB enligt kallelsen syftar till att möjliggöra ett långsiktigt
ägarengagemang för Bolagets ledande befattningshavare och anställda samt styrelseledamöter,
vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.
Villkoren för respektive incitamentsprogram framgår av kallelsen.
Bolagets huvudägare Martin Linde via bolag, Alexander Schoeneck privat och via bolag, Jinderman
& Partners AB, Sebastian Clausin privat och via bolag, Tobias Ekelin privat och via bolag samt Malmö
Tech Invest AB som representerar cirka 37,90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget bedömer
att beslutsförslagen är till förmån för Bolaget och dess aktieägare och har därför meddelat styrelsen
att de stödjer beslutsförslagen.
- Det är mycket viktigt att vi kan ta detta steg, säger Plexians ordförande P-O Rosenqvist tillsammans
med CEO Staffan Mattson. Vi ser hur viktigt detta är för oss när det gäller att långsiktigt kunna säkra
den kompetens vi redan har men också för att kunna vara fortsatt attraktiva inför den snabba
expansion vi står inför. Vi har haft förmånen att skapa stora möjligheter i dialog med framtida
partners och det har gått snabbare än vi anat. Detta gör att vi snabbt vill kunna addera ny kompetens
till företagets alla delar. Ett incitamentsprogram är ett viktigt instrument för att genom ett långsiktigt
ägarengagemang kunna identifiera och motivera såväl befintliga som framtida medarbetare.
- Vi ser det också som en kraftfull markering av våra nya aktieägare, att de verkligen tror på bolaget
och dessutom långsiktigt visar sitt förtroende för de som redan är ”ombord”.
För ytterligare information kontakta:
Staffan Mattson, CEO, Plexian
E-post: staffan@plexian.se
Om Plexian
Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på
affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad
lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt
kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som
transaktionerna genererar används i Edge for att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som
förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten.
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se.

