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Bilaga 3b/Exhibit 3b 

Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 
Proposal regarding approval of transfer of warrants 
 
Styrelsen för Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") föreslår att årsstämman 
beslutar om att godkänna att Bolaget eller Dotterbolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i 
Bolaget av serie 2021/2024, som inte tecknas av nuvarande personer som tillhör uppräknade 
kategorier i Bilaga 3a, till tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga 
nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för 
att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2021/2024. 
The board of directors of Frisq Holding AB (publ), reg. no 556959-2867, (the "Company"), propose 
that the annual general meeting resolves to approve that the Company or the Subsidiary may transfer 
such number of warrants in the Company of series 2021/2024, which are not subscribed by existing 
individuals belonging to the categories in Exhibit 3a, to future senior executives, employees and other 
key individuals in the Company and the group, or otherwise dispose of the warrants in order to ensure 
the Company's obligations under Incentive Program 2021/2024. 
 
Bolaget eller Dotterbolaget ska äga rätt att behålla teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas 
till befintliga (som inte tecknar sin fulla erbjudna andel) och tillkommande ledande 
befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom koncernen inom ramen för nu 
föreslagna förvärvs- och tilldelningsprinciper. 
The Company or the Subsidiary shall be entitled to retain warrants which are later to be offered to 
existing (who does not subscribe their full share) and future senior executives, employees and other 
key individuals in the group within the framework of the proposed principles for acquisition and 
allotment. 
 
Tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och 
koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2024, att erbjudas att förvärva 
teckningsoptioner i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i Bilaga 3a. 
Future senior executives, employees and other key individuals in the Company and the group will in 
Incentive Program 2021/2024 be offered to acquire warrants in accordance with the principles for 
allotment stated in Exhibit 3a. 
 
Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av Incitamentsprogram 2021/2024. 
The Company's board of directors shall not be included in Incentive Program 2021/2024. 
 
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med utgivandet av 
teckningsoptionerna till och med sista dagen för teckning av aktier med utnyttjande av 
teckningsoptioner. 
Notification to acquire warrants shall be submitted during the period from and including the issuance 
of warrants up to and including the last date for subscription of shares by exercise of warrants. 
 
Överlåtelse av optionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde vid 
överlåtelsetidpunkten, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan 
vedertagen värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende 
värderingsinstitut eller revisionsbolag. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna ska 
Bolaget eller Dotterbolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens 
anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta 
optionerna. 
Transfer of warrants shall be made at a price corresponding to the warrant's market value at the date 
of the transfer, calculated in accordance with the Black Scholes formula or another accepted 
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valuation formula. The valuation shall be performed by an independent valuation institute or audit 
firm. In connection with transfer of warrants to the participants, the Company or the Subsidiary shall 
through an agreement reserve the right to repurchase warrants if the participant's employment or 
assignment in the group terminates or if the participant wish to transfer the warrants. 
 
Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner 
enligt ovan. 
A general meeting in the Subsidiary shall also approve subsequent transfer of warrants in accordance 
with the above. 
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