Aktieoptioner
Uniflex introducerade 2005 ett aktieoptionsprogram om 18.500 optioner riktat till koncernens verkställande direktör. Varje option i
optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 109,81 kronor under perioden 1 maj 2008 31 augusti 2008.
Lösenpriset motsvarar 210 procent av genomsnittlig sista betalkurs under handelsdagarna perioden 2005-04-07 t.o.m. 2005-04-20. Uniflex
har erhållit marknadsmässig ersättning från optionsinnehavaren, vilket motsvarar 0,60 kronor per option och 11 KSEK totalt. Erhållen
optionspremie har redovisats som en ökning i eget kapital. Optionspriset har fastställts utifrån Black & Scholes värderingsmodell. Viktiga
indata i modellen var aktiepriset på 52 SEK, ovanstående lösenpris, aktieprisets förväntade volatilitet om 22,94 procent, optionernas löptid
och en riskfri ränta om 2,66 procent. Volatiliteten mätt som standardavvikelsen för förväntad avkastning på aktiepriset baseras på en
statistisk analys av dagliga aktiekurser under de 30 senaste handelsdagarna före fastställande av optionspriset den 7 april 2004. Per 200612-31 fanns 18,500 optioner utestående enligt ovan beskrivna villkor.
Uniflex introducerade 2007 ett aktieoptionsprogram om 46 500 optioner riktat till ledande befattningshavare i koncernen. Varje option i
optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 113,00 kronor under perioden 1 februari 2008 31 oktober 2012.
Lösenpriset motsvarar 115 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen under handelsdagarna perioden 2007-12-03 t.o.m.
2007-12-14. Uniflex har erhållit marknadsmässig ersättning från optionsinnehavarna, vilket motsvarar 20,07 kronor per option och 867 KSEK
totalt. Erhållen optionspremie har redovisats som en ökning i eget kapital. Optionspriset har fastställts utifrån Black & Scholes
värderingsmodell. Viktiga indata i modellen var aktiepriset på 98,01 SEK, ovanstående lösenpris, aktieprisets förväntade volatilitet om 27,52
procent, optionernas löptid och en riskfri ränta om 4,16 procent. Volatiliteten mätt som standardavvikelsen för förväntad avkastning på
aktiepriset baseras på en statistisk analys av dagliga aktiekurser under de 30 senaste handelsdagarna före fastställande av optionspriset
den 17 december 2007. Per 2007-12-31 fanns 43 200 optioner utestående enligt ovan beskrivna villkor.
Uniflex har inte vidtagit några säkringsåtgärder relaterat till ovanstående optionsprogram och har inte heller någon skyldighet att återköpa
eller reglera utgivna optioner. Uniflex har erhållit marknadsmässig ersättning för utgivna optionsrätter varför ingen kostnad har redovisats i
resultaträkningen.

