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Selskabsmeddelelse nr. 35 – 2022 København, den 14. januar 2022

I forlængelse af selskabets langsigtede incitaments- og fastholdelsesprogram har selskabets bestyrelsen

besluttet at udstede år 2022 tildelingen til ledelse og medarbejdere. Programmet består af tildeling af

warrants på følgende vilkår:

* Udstedelse af 150.000 warrants, der giver ret til tegning af 150.000 aktier i selskabet til en
 

   nominel værdi på 0,10 kr. pr. aktie.

Formålet med programmet er at fastholde beskæftigelsen af   professionelle og værdifulde ressourcer i virksomheden og

tilskynde dem til at gøre en særlig indsats for virksomhedens værdiskabelse. Incitaments- og fastholdelsesprogrammet

involverer ledelse og medarbejdere i virksomheden.

Warrantprogrammet tildeles over en periode på 1 år fra udstedelsesdatoen. Tegningsoptionerne tildeles på en gang, og

optjeningen sker i overensstemmelse med specifikationerne fra bestyrelsen, hvor warrants indehaveren optjener ret til at

udnytte warrants med 1/1 pr. år fra datoen for udstedelsen.

Tegningsoptioner kan udnyttes til en pris af DKK 31,00 i fire udnyttelsesvinduer. To i 2024 og to i 2025. Udnyttelsesvinduet

defineres som den 5-dags periode efter offentliggørelsen af   H1 eller årsrapporter i de 2 ovenstående kalenderår.

Fuldt optjent og udnyttet, vil det implementerede program øge FOM Technologies aktiekapital med 2,02% fra 7.419.412

aktier til 7.569.412 aktier. Det implementerede program kan efterfølges af lignende tegningsprogrammer, som i sidste ende

kan øge aktiekapitalen med 740,741 aktier totalt (9,98% af aktiekapitalen), hvis det er fuldt optjent og udnyttet inden 2028.

Forudsætninger for beregningerne er:

* Teoretisk markedsværdi af en tildelt warrant: DKK 9,84 (beregnet ved hjælp af Black-Scholes modellen)

* Aktiekurs: DKK 39,05 (Officiel Nasdaq FN årslukkekurs for 2021, d. 30. dec. 2021)

* Exercise price: DKK 31,00 (Officiel Nasdaq FN årslukkekurs for 2021, d. 30. dec. 2021 

                              - 20%, nedrundet til helt tal.) 

* Varighed: 2 år

* Volatilitet: 25,00 % 

* Rente: -0,23 % (10-års risikofri statsobligationsrente – Officiel lukkekurs d. 30. dec. 2021)

De specifikke vilkår og betingelser for tildeling, optjening og udnyttelse af warrants er beskrevet i bilag til selskabets

vedtægter.
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