
Protokoll fört vid årsstämma i Litium 
AB (publ), org. nr 556562-1835, den 5 
maj 2022 i Setterwalls Advokatbyrås 
lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm 
klockan 10:00-11.05

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokaten Marcus Nivinger från Setterwalls Advokat
byrå.

Val av ordförande vid bolagsstämman

Advokaten Marcus Nivinger valdes till ordförande vid stämman. Noterades att 
Hugo Lemaire Månsson fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det noterades att sådan utskrift av bolagets aktiebok som avses i aktiebolagsla
gen 7 kap. 28 § 3 st. fanns tillgänglig på stämman.

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bi
laga 1.
Ovan nämnda förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd 
vid stämman.

Det noterades att 8 112 375 av samtliga 16 586 201 aktier i bolaget, represente
rande cirka 48,91 % av samtliga aktier och röster, var företrädda vid stämman.

Godkännande av dagordningen

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, Bilaga 2, lades fram och god
kändes som dagordning för stämman.

Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Det beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av 
en justeringsman. Felix Eklöf valdes till sådan justeringsman.

Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa den i årsredovisningen intagna resul
taträkningen och balansräkningen.
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Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enhällighet att årets negativa resultat, uppgående till 
-12 854 869 kronor, avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon 
utdelning för räkenskapsåret 2021. Efter föreslagen disposition uppgår fritt eget 
kapital till -6 428 389 kronor.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören (Patrik Settlin) beviljades 
ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter för det föregående 
räkenskapsåret 2021. Noteras att de aktieägare som omfattades av beslutet inte 
deltog i beslutet.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt 
antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades enhälligt att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska 
bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades att 
bolaget intill dess att årsstämma hållits år 2023 ska ha en revisor utan revisors
suppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att ett fast arvode om totalt 1 280 000 kronor ska utgå till 
styrelsens ledamöter, varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande 
och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i 
bolaget. Det noterades att Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap med drygt 10 
procent av de företrädda aktierna röstade emot förslaget.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räk
ning.

Val av styrelseledamöter och revisorer

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes Johan Rutgersson, Mikael 
Lindblom, David Ståhlberg, Christopher Johansson och Catrin Wirfalk genom 
omval till ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Johan Rutgersson omvaldes till 
styrelsens ordförande.

Det beslutades att för tiden intill dess årsstämma hållits år 2023 ska det regi
strerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den aukto
riserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstå som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att under tiden 
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsopt
ioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, 
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med
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stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en 
utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Det noterades att Sijoitusrahasto 
Aktia Nordic Micro Cap med drygt 10 procent av de företrädda aktierna röstade 
emot förslaget.

Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag till beslut om in
rättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner 
och andra anställda inom Litium-koncernen (”Incitamentsprogram 
2022/2025”), Bilaga 3, samt förslag till villkor för teckningsoptioner, Under- 
bilaga 3A.
Det antecknades att styrelsen har åtagit sig att inte ge ut fler teckningsoptioner 
än vad som följer av Bilaga 4.

Avslutande av stämman

Stämman förklarades avslutad.

(Signatursida följer)
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Vid protokollet:

Hugo Lemaire Månsson

Justeras:

Justeras:
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Preliminär röstlängd vid årsstämma den 5 maj 2022
Bilaga 1

Aktieägare Ombud och biträden Antal aktier och röster Andel röster (av företrädda) Andel röster (av totalen)
Dewell AB Johan Rutgersson 49 706 0,613% 0,300%
Johan Rutgersson AB Johan Rutgersson 30 000 0,370% 0,181%
Mikael Lindblom Johan Rutgersson 508 465 6,268% 3,066%
Swedbank Robur Microcap Stefan Sundblom 1 419 000 17,492% 8,555%
Helmer Rundblad 125 100 1,542% 0,754%
Mats Kullstedt 25 954 0,320% 0,156%
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap Peter Rudman 823 661 10,153% 4,966%
TIN NY TEKNIK Felix Eklöf 1 167 738 14,395% 7,040%
Fastpartner AB Christopher Johansson 3 240 328 39,943% 19,536%
Christian Rosendahl 148 472 1,830% 0,895%
Arnäs Förvaltning Johan Rutgersson 573 951 7,075% 3,460%
SUMMA/ TOTAL 8 112 375 100,000% 48,910%

Antal aktier/röster totalt 16 586 201
Övriga närvarande
Marcus Nivinger Setterwalls Advokatbyrå (ordförande)
Hugo Lemaire Månsson Setterwalls Advokatbyrå (protokollförare)
Nicklas Kullberg PricewaterhouseCoopers AB
Johan Rutgersson
Patrik Settlin
Elin Roglar
Daniel Ekberger
Mikael Lindblom
David Ståhlberg
Christopher Johansson
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Bilaga 2

Årsstämma i Litium AB (publ) torsdagen den 5 maj 2022 kl. 10:00

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman;

2. Val av ordförande vid bolagsstämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av dagordningen;

5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast
ställda balansräkningen;

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet 
revisorer och revisorssuppleanter;

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

13. Val av styrelseledamöter och revisorer;

14. Beslut om emissionsbemyndigande;

15. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram; och

16. Avslutande av stämman.



Bilaga 3

FÖRSLAG TILL BESLUT TECKNINGSOPTIONSBASERAT 
INCITAMENTSPROGRAM

Styrelsen för Litium AB, org.nr 556562-1835, föreslår att årsstämman den 5 maj 2022 beslutar att 
inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner och andra anställda 
inom Litium-koncernen (”Incitamentsprogram 2022/2025”), genom emission av högst 800 
000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, och godkännande av 
överlåtelse av sådana teckningsoptioner, på följande villkor:

Inrättande av Incitamentsprogram 2022/2025

1. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga
tecknas av bolaget, varefter de ska överlåtas till verkställande direktör, nyckelpersoner 
och övriga anställda inom Litium-koncernen (”Deltagarna”). Rätt att förvärva 
teckningsoptioner ska tillkomma verkställande direktör, nyckelpersoner och andra 
anställda inom Litium-koncernen. Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare och 
total fördelning per respektive kategori framgår nedan:

Kategori Maximalt antal 
teckningsoptioner per 
Deltagare

Maximalt antal 
teckningsoptioner inom 
respektive kategori

Verkställande direktör 100 000 teckningsoptioner 100 000 teckningsoptioner

Nyckelpersoner 75 000 teckningsoptioner 450 000 teckningsoptioner

Övriga anställda 25 000 teckningsoptioner 250 000 teckningsoptioner

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av 
Incitamentsprogram 2022/2025 är att möjliggöra för bolaget att bibehålla, rekrytera och 
motivera nyckelpersoner och andra anställda inom Litium-koncernen. Styrelsen 
bedömer det angeläget att dessa personer har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett 
intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas 
stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja 
motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det 
styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta 
utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

3. Teckning ska ske senast den 30 september 2022, med rätt för styrelsen att förlänga 
denna tidsfrist.

4. Teckningsoptionerna emitteras till bolaget vederlagsfritt och ska därefter överlåtas till 
Deltagarna mot ett vederlag motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde per 
dagen för överlåtelsen, beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln av bolaget anlitad 
oberoende värderingsman.
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5. För teckningsoptionerna och utnyttjande av optionsrätterna gäller de villkor som 
framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2022/2025 i Litium AB, Underbilaga iA. 
(”optionsvillkoren”). Av optionsvillkoren följer bland annat:

(a) att vaije teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot 
kontant betalning av en teckningskurs per aktie motsvarande 150 
procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för 
bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period 
av femton bankdagar som omedelbart föregår första gången 
teckningsoptioner överlåts till någon av Deltagarna, dock aldrig senare 
än de femton bankdagar som föregår 31 december 2022.
Teckningskursen får inte understiga aktiens kvotvärde. Eventuell 
överkurs ska tillföras den fria överkursfonden;

(b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger 
rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 
8 i optionsvillkoren;

(c) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 31 maj 
2025 till och med den 31 augusti 2025;

(d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att 
tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i 
optionsvillkoren; och

(e) att aktie som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till 
vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.

6. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 
högst 800 000 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med 
sedvanliga omräkningsvillkor).

7. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet 
som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och 
Euroclear Sweden AB.

Utspädning, kostnader m.m.

Bolaget har ett totalt aktiekapital om 16 586 201 SEK fördelat på totalt 16 586 201 aktier. Varje 
aktie berättigar till en röst i bolaget.

Det finns 1 030 000 teckningsoptioner utestående genom tre (3) långsiktiga incitamentsprogram. 
Det första programmet, som sträcker sig från 2019 till 2023, omfattar 480 000 teckningsoptioner 
och ger rätt att teckna en aktie till en teckningskurs om 15 kronor per aktie. Perioden för 
utnyttjande pågår från och med registrering av teckningsoptionerna till och med den 31 december 
2023.

Det andra programmet, som sträcker sig från 2020 till 2023, omfattar 200 000 teckningsoptioner 
och ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 150 procent 
av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market 
(tidigare AktieTorget) under perioden från och med 20 december 2019 till och med 12 januari 
2020, dock lägst aktiens kvotvärde. Perioden för utnyttjande pågår mellan den 1 februari 2023 och 
den 30 april 2023.
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Det tredje programmet, som sträcker sig från 2021 till 2024, omfattar 350 000 teckningsoptioner 
ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning av en teckningskurs per aktie 
motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie 
på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 4 mars 2021 till och med 4 maj 
2021, dock lägst aktiens kvotvärde. Perioden för utnyttjande pågår mellan den 31 maj 2024 och den 
31 augusti 2024.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner i bolaget som emitteras inom ramen för detta förslag 
kommer totalt 800 000 nya aktier emitteras i bolaget (med reservation för eventuella omräkningar 
i enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor gällande för teckningsoptionerna), medförande 
en maximal utspädning om cirka 4,60 procent såvitt avser bolagets aktiekapital tillika totala 
aktie/röstetal. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive 
röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster 
och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande.

Dä teckningsoptionerna i Incitamentsprogram 2022/2025 överläts till marknadsvärde är det 
bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för 
bolaget till följd av Incitamentsprogram 2022/2025. Kostnaderna för Incitamentsprogam 
2022/2025 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och 
administration av programmet.

Teckningsoptionsavtal

Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan 
respektive Deltagare och bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från bolaget. 
Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla bestämmelse om intjänande, särskilda 
överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor. Intjänandeperioden innan 
teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier ska vara minst tre år.

Förslagets beredning

Föreslaget incitamentsprogram har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare och 
efter konsultationer med vissa större aktieägare. Det slutliga förslaget har lagts fram av 
styrelsen.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2022/2025 och emission av 
teckningsoptioner samt godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner omfattas av 
bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av 
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på 
stämman.
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Underbilaga 3A

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2022/2025 I LITIUM AB

1. Definitioner

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan

”aktiebolagslagen” aktiebolagslagen (2005:551);

”avstämningskonto” värdepapperskonto hos Euroclear där respektive inne
havares innehav av teckningsoptioner eller innehav av 
aktier förvärvade genom utnyttjande av teckningsopt- 
ioner är registrerat;

”bankdag” dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän 
helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev 
inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;

”banken” den bank eller det kontoförande institut som Bolaget 
vid var tid har utsett att handha administration av 
teckningsoptionerna enligt dessa villkor;

”Bolaget” Litium AB, org.nr 556562-1835.

”Euroclear” Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074;

”marknadsnotering” notering av aktie i Bolaget på reglerad marknad eller 
annan organiserad handelsplats såsom Nasdaq First 
North Growth Market;

”optionsinnehavare” den som är registrerad på avstämningskonto som in
nehavare av teckningsoption;

”teckning” teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av teck
ningsoption enligt 14 kap aktiebolagslagen;

”teckningskurs” den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnytt
jande av teckningsoption kan ske;

”teckningsoption” rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget mot betalning 
enligt dessa villkor;

”teckningsperiod” den period under vilken teckning får ske enligt dessa 
villkor.
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Underbilaga 3A
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2. Teckningsoptioner och registrering

2.1 Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 800 000. Teckningsoption- 
erna representeras av optionsbevis. Optionsbevisen är ställda till viss man eller or
der.

2.2 Om Bolaget är avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Tecknings- 
optionerna ska registreras på avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga 
optionsbevis eller andra värdepapper ges ut. Innehavare ska på Bolagets anmaning 
vara skyldig att omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga optionsbe
vis representerande teckningsoptioner samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter 
om värdepapperskonto på vilket innehavarens teckningsoptioner ska registreras.

2.3 För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen 
därefter vara oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan 
författning, fatta beslut om att teckningsoptionerna inte längre ska vara registrerade 
på avstämningskonto.

3. Rätt att teckna nya aktier

3.1 Vaije teckningsoption berättigar optionsinnehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget 
mot kontant betalning av en teckningskurs per aktie motsvarande 150 procent av 
den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq 
First North Growth Market under en period av femton bankdagar som omedelbart 
föregår första gången teckningsoptioner överlåts till någon av deltagarna i incita- 
mentsprogrammet 2022/2025 som föreslås att fattas beslut om att inrätta vid års
stämman den 5 maj 2022, dock aldrig senare än de femton bankdagar som föregår 
31 december 2022. Teckningskursen får inte understiga aktiens kvotvärde. Eventuell 
överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Den sålunda framräknade tecknings
kursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, 
kan bli föremål för justering i de fall som anges i punkt 8 nedan.

3.2 Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet 
teckningsoptioner berättigar och som en och samma optionsinnehavare önskar ut
nyttja. Vid sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av tecknings
option, som inte kan utnyttjas.

4. Anmälan om teckning

4.1 Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under
tiden från och med den 31 maj 2025 till och med den 31 augusti 2025 eller det tidi
gare datum som kan följa enligt punkt 8 nedan. Om denna dag inte är en bankdag
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Underbilaga 3A

ska anmälan om teckning även kunna ske närmast efterföljande bankdag. Inges inte 
anmälan om teckning inom ovan angiven tid upphör teckningsoptionen att gälla.

4.2 Under tid Bolaget är avstämningsbolag och teckningsoption är registrerad på av- 
stämningskonto ska följande gälla. Vid Teckning ska ifylld anmälningssedel enligt 
fastställt formulär inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut.

4.3 Om Bolaget inte är avstämningsbolag eller om teckningsoption inte är registrerad på 
avstämningskonto ska Teckning ske genom skriftlig anmälan på teckningslista till 
Bolaget varvid antalet teckningsoptioner som utnyttjas ska anges. Vid teckning ska 
innehavare i förekommande fall inlämna motsvarande optionsbevis till Bolaget.

5. Betalning för ny aktie

Vid anmälan om teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal aktier som 
anmälan om teckning avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat 
bankkonto.

6. Registrering på avstämningskonto och i aktieboken

Om Bolaget är avstämningsbolag vid teckning verkställs teckning och tilldelning ge
nom att de nya aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonto genom Bola
gets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på av
stämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunk
ten för sådan slutgiltig registrering på avstämningskonto.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid teckningen, verkställs teckning och tilldel
ning genom att de nya aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering ska 
ske hos Bolagsverket.

7. Utdelning på ny aktie

Om Bolaget är avstämningsbolag medför aktie som tillkommit på grund av teckning 
rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infall- 
ler närmast efter det att teckning verkställts.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag medför aktie som tillkommit på grund av teck
ning i förekommande fall rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande 
bolagsstämma efter det att teckning verkställts.

8. Omräkning av teckningskursen och antal aktier

Beträffande den rätt som ska tillkomma optionsinnehavare i de situationer som 
anges nedan ska följande gälla:

8.1 Fondemission

Vid fondemission ska teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid att till
delning av aktier inte kan verkställas senast på femte vardagen före den
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Underbilaga 3A

bolagsstämma som ska pröva frågan om fondemission - verkställas först sedan stäm
man beslutat om fondemissionen. Aktier som tillkommer på grund av teckning som 
verkställs efter beslutet om fondemission upptas på optionsinnehavares avstämning- 
skonto såsom interimsaktier, vilket innebär att sådana aktier inte omfattas av beslut 
om fondemission. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstäm- 
ningsdagen för fondemissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad 
teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att 
teckna. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget 
före fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen)

Omräknat antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående 
antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (antalet aktier i 
Bolaget efter fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen)

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som 
vaije teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter bo
lagsstämmans beslut om fondemissionen men tillämpas först efter avstämningsda- 
gen för emissionen.

8.2 Sammanläggning eller uppdelning av aktien i Bolaget

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska be
stämmelserna i moment 8.1 ovan äga motsvarade tillämpning. Såsom avstämnings- 
dag ska anses den dag då sammanläggningen eller uppdelningen verkställs av 
Euroclear pä begäran av Bolaget.

8.3 Nyemission

Genomför Bolaget en nyemission av aktier mot kontant betalning eller kvittning med 
företrädesrätt för aktieägarna, ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i 
nyemissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av 
teckningsoption.

A) Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslu
tet om nyemissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd
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för att aktie, som tillkommit genom teckning enligt dessa villkor, ska med
föra rätt att delta i nyemissionen.

B) Beslutas nyemissionen av bolagsstämman, ska teckning - där anmälan om 
teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på 
femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om nyemiss
ion verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier som tillkom
mer på grund av nyteckning som verkställs efter emissionsbeslutet upptas 
interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte ger rätt att 
delta i nyemissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först ef
ter avstämningsdagen för nyemissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till att delta i nyemissionen inte före
ligger tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje 
teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt föl
jande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det föl
jande benämnd “aktiens genomsnittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med 
det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier, som vaije teckningsoption ger rätt 
att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade 
teoretiska värdet på teckningsrätten) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för vaije handels- 
dag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade 
högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I av
saknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräk
ningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten ska beräknas enligt följande:

Teoretiskt värde på teckningsrätten = (det nya antal aktier som högst kan komma att 
utges enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) - (emissionskursen för 
den nya aktien)) / (antalet aktier före emissionsbeslutet)

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten be
stämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som 
vaije teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter 
utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs däref
ter.
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Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbesiutet inte är föremål för mark
nadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels 
av det antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som 
ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna 
ska lämnas oförändrat.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning end
ast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräk
nade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som vaije teckningsoption 
ger rätt att teckna har fastställts.

8.4 Emission av teckningsoptioner eller konvertibler enligt 14 respektive 15 kap.
aktiebolagslagen

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler - i båda fallen 
med företrädesrätt för aktieägarna att teckna sådana aktierelaterade instrument mot 
kontant betalning eller kvittning - ska beträffande rätten till att delta i emissionen 
för aktie som utgivits vid teckning bestämmelserna i moment 8.3, första stycket 
punkterna A och B äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte före
ligger, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som vaije 
teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt föl
jande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i emissionsbesiutet fastställda teckningstiden (i det föl
jande benämnd ”aktiens genomsnittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med 
teckningsrättens värde).

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier som vaije teckningsoption berätti
gar till teckning av) x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) / 
(aktiens genomsnittskurs).

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment 8.3 
ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta 
och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är noterad. I av
saknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräk
ningen av teckningsrättens värde bortses från sådan dag.
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Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering, ska teckningsrättens 
värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde av
seende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen av 
teckningsoptionerna eller konvertiblerna.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som 
vaije teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter 
utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs däref
ter.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för mark
nadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels 
av det antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som 
ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna 
ska lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och 
det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fast
ställts, verkställs teckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämnings- 
konto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet 
aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

8.5 Vissa andra fall av erbjudanden till aktieägare

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment 8.1-84 ovan lämna erbjudande till 
aktieägarna att, med företrädesrätt för aktieägarna enligt principerna i 13 kap 1 § ak
tiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller be
sluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper 
eller rättigheter utan vederlag, ska vid teckning som påkallas på sådan tid, att därige
nom erhållen aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad 
teckningskurs och ett omräknat antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att 
teckna. Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (i det följande 
benämnd “aktiens genomsnittskurs”) / (aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av 
rätten till att delta i erbjudandet (i det följande benämnd “inköpsrättens värde”)

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt 
att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) / (aktiens ge
nomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment 8.3 
ovan.
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För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska vär
det av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrät
tens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för vaije handelsdag under 
anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen enligt den kurslista på viken inköpsrätten noteras. I avsaknad av 
noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. 
Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av in
köpsrättens värde bortses från sådan dag.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller om sådan handel med inköps
rätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av teckningskurs 
ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment 
8.5, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter 
som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara 
genomsnittet av det för vaije handelsdag under 25 handelsdagar från och med första 
dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade 
högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter på den 
marknadsplats vid vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är noterade, i före
kommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med er
bjudandet. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkur
sen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska 
vid beräkningen av värdet av rätten att delta i erbjudandet bortses från sådan dag.
Vid omräkning enligt detta stycke av teckningskursen och det antal aktier som vaije 
teckningsoption ger rätt att teckna, ska nämnda period om 25 handelsdagar anses 
motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket i detta 
moment 8.5.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, 
ska värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av 
den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha upp
kommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det antal aktier som vaije teck
ningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter det att värdet av 
rätten att delta i erbjudandet kunnat beräknas.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för erbjudandet inte är föremål för marknadsnote
ring, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det 
antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska ut
föras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska 
lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och 
det omräknade antalet aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna har
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fastställts, verkställs teckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämning- 
skonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

8.6 Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare

Vid nyemission av aktier mot kontant betalning eller kvittning med företrädesrätt för 
aktieägarna eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen mot kontant betal
ning eller kvittning med företrädesrätt för aktieägarna, får Bolaget besluta att ge 
samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna. Därvid ska varje 
optionsinnehavare, utan hinder av att teckning inte har skett eller verkställts, anses 
vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om aktie
teckning verkställts enligt den teckningskurs och det antal aktier som varje teck
ningsoption ger rätt att teckna som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Om Bolaget beslutar att lämna ett sådant erbjudande som beskrivs i moment 8.5 
ovan, ska vad som anges i föregående stycke tillämpas på motsvarande sätt, dock att 
det antal aktier som optionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska 
fastställas på grundval av den teckningskurs och det antal aktier som varje tecknings
option ger rätt att teckna vid tidpunkten för beslutet att lämna erbjudandet.

Om Bolaget beslutar att ge optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med vad som 
anges i detta moment 8.6, ska ingen omräkning ske enligt moment 8.3, 8.4 eller 8.5 
ovan av teckningskursen eller det antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att 
teckna.

8.7 Utdelning

Om Bolaget beslutar att lämna kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp 
som, tillsammans med andra utbetalda utdelningar under samma räkenskapsår, 
överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period av 25 handelsda- 
gar närmast före den dag då, styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bo
lagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid teckning som påkallas på 
sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdel
ning, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som 
vaije teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av 
den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiens genomsnitts
kurs under ovan nämnd period (i det följande benämnd “extraordinär utdelning”).

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då 
aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (i det följande benämnd “aktiens
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genomsnittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdel
ning som utbetalas per aktie)

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt 
att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som 
utbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handels- 
dag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den 
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken 
aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste note
rade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under 
viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Den omräknade teckningskursen liksom det omräknade antalet aktier som vaije 
teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången 
av ovan angiven period om 25 handelsdagar och tillämpas vid nyteckning som verk
ställs från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för utdelningsbeslutet inte är föremål för mark
nadsnotering och det beslutas om kontant utdelning som tillsammans med andra 
utdelningar under samma räkenskapsår, överstiger 100 procent av Bolagets resultat 
efter skatt för det räkenskapsåret och 30 procent av Bolagets värde, ska vid teckning 
som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhål
lande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat 
antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras 
på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 100 procent av Bolagets 
resultat efter skatt för räkenskapsåret och 30 procent av Bolagets värde (extraordi
när utdelning) och ska utföras i enlighet med ovan angivna principer av en obero
ende värderingsman utsedd av Bolaget.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet ak
tier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning 
endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den 
omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som vaije tecknings
option ger rätt att teckna har fastställts.

8.8 Minskning av aktiekapitalet

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna - och så
dan minskning är obligatorisk - tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett 
omräknat antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna.

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då 
aktien noteras utan rätt till återbetalning (i det följande benämnd “aktiens
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genomsnittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas 
per aktie)

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt 
att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per ak
tie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment 8.3 
ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska i 
stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalnings- 
belopp användas enligt följande

Beräknat återbetalningsbelopp per aktie = (det faktiska belopp som återbetalas per 
inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 
25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till att delta i 
minskningen (i det följande benämnd “aktiens genomsnittskurs”)) / (det antal aktier 
i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment 8.3 
ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som 
vaije teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar ef
ter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid 
teckning som verkställs därefter.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet ak
tier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning 
endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den 
omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som vaije tecknings
option ger rätt att teckna har fastställts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning 
till aktieägarna och sådan minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget - utan att 
fråga är om minskning av aktiekapital - skulle genomföra återköp av egna aktier 
men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska ut
formning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligato
risk, ska omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsopt
ion ger rätt att teckna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som 
anges i detta moment 8.8.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för minskningen inte är föremål för marknadsno
tering, ska en häremot svarande omräkning av teckningskursen och ett omräknat 
antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas i enlighet med 
de principer som anges i detta moment 8.8 av en oberoende värderingsman utsedd 
av Bolaget.
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8.9 Omräkning ska leda till skäligt resultat

Om Bolaget genomför åtgärd som avses i moment 8.1-8.5, 8.7 eller 8.8 ovan och 
skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, 
med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske el
ler leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i för
hållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräkningen av teck- 
ningskursen och det antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna på sätt 
Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat.

8.10 Avrundning

Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till helt tiotal öre, 
varvid fem öre ska avrundas nedåt och antalet aktier avrundas till två decimaler.

8.11 Fusion enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen och delning

Skulle bolagsstämma, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, godkänna - eller samtliga 
aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf under
teckna - fusionsplan varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller om bolags
stämman, enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, skulle godkänna - eller samtliga ak
tieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf under
teckna - delningsplan varigenom Bolaget ska upplösas utan likvidation, får anmälan 
om teckning därefter ej ske.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämman tar slutlig ställning till frågan om fus
ion eller delning enligt ovan, eller om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas 
av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast 60 kalenderdagar före det att sådant 
undertecknande sker, ska de kända optionsinnehavarna genom skriftligt meddelande 
enligt punkten 10 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelan
det ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusions- 
eller delningsplanen samt ska optionsinnehavarna erinras om att anmälan om teck
ning inte får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning, eller sedan 
fusions eller delningsplan undertecknats, i enlighet med vad som angivits i föregå
ende stycke.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion eller delning enligt ovan, ska 
optionsinnehavare - oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för 
anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då med
delandet lämnats om fusions- eller delningsavsikten, förutsatt att teckning kan verk
ställas senast (i) på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusions- 
planen varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag eller delningsplanen varigenom 
Bolaget ska upplösas utan likvidation ska godkännas, eller (ii) om fusions- eller
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delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast på 
tionde kalenderdagen före det att sådant undertecknande sker.

8.12 Fusion enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen och tvångsinlösensförfarande

Om Bolagets styrelse upprättar en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, 
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag eller Bolagets aktier blir föremål för 
tvångsinlösensförfarande enligt 22 kap aktiebolagslagen, ska följande gälla.

Äger ett svenskt moderbolag samtliga aktier i Bolaget, och avser Bolagets styrelse att 
upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för 
det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt punkten 4 ovan infaller efter det 
att sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutda
gen). Slutdagen ska infalla inom 60 kalenderdagar från det att sådan avsikt förelåg, 
eller, om offentliggörande av sådan avsikt skett, från offentliggörandet.

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföre
tag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsak
tieägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, har rätt att påkalla tvångsinlösen av 
återstående aktier och offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla 
tvångsinlösen av återstående aktier, ska vad som i föregående stycke sägs om slutda
gen äga motsvarande tillämpning.

Efter det att slutdagen fastställts, ska optionsinnehavaren - oavsett vad som i punk
ten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra så
dan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom 
skriftligt meddelande enligt punkten 10 nedan erinra de kända optionsinnehavarn 
om denna rätt samt att anmälan om teckning inte får ske efter slutdagen.

8.13 Likvidation

Om det beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får 
teckning, oavsett grunden för likvidation, därefter inte ske. Rätten att begära teck
ning upphör samtidigt med likvidationsbeslutet oavsett om detta beslut har vunnit 
laga kraft.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska 
träda i likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska de kända optionsinneha- 
varna genom meddelande enligt punkt 10 nedan underrättas om den planerade likvi
dationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att anmälan om teckning inte 
får ske efter beslut om likvidation.

Om Bolaget lämnar underrättelse om avsedd likvidation enligt ovan, ska optionsin- 
nehavare - oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning -
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äga rätt att påkalla teckning från den dag då underrättelsen lämnats, förutsatt att 
teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid 
vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

Oavsett vad under moment 8.11-8.13 ovan sagts om att anmälan om teckning inte får 
ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan/delningsplan eller efter 
utgången av ny slutdag vid fusion, ska rätten att göra anmälan om teckning åter in
träda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen inte ge
nomförs.

8.14 Konkurs

Vid Bolagets konkurs får teckning med utnyttjande av teckningsoption inte ske. Om 
konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till teckning.

9. Meddelanden

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas vaije optionsinnehavare 
och andra rättighetsinnehavare som är antecknad på avstämningskonto.

10. Rätt att företräda optionsinnehavare

Utan att särskilt uppdrag från optionsinnehavarna föreligger, är Banken behörig att 
företräda optionsinnehavarna i frågor av formell natur som rör villkoren för teck
ningsoptionerna.

11. Ändring av optionsvillkor

Bolaget äger i samråd med Banken rätt att besluta om ändring av dessa optionsvill
kor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller 
om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinne- 
havarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

12. Sekretess

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte utan tillstånd lämna uppgift till 
utomstående om optionsinnehavare. Bolaget har rätt till insyn i Euroclears avstäm- 
ningsregister över teckningsoptionerna, vari framgår vem som är registrerad för teck
ningsoption.
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13. Begränsning av ansvar

I fråga om de åtgärder som enligt dessa optionsvillkor ankommer på Bolaget, 
Euroclear eller Banken gäller - med beaktande av bestämmelserna i lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument - 
att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svensk eller utländsk 
lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, 
lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, 
bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Euroclear eller Banken vidtar eller är fö
remål för sådan konfliktåtgärd.

Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om 
Euroclear varit normalt aktsam. Motsvarande ansvarbegränsning ska gälla även för 
Bolaget och Banken. Härutöver gäller att Bolaget och Banken inte i något fall är an
svarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, Euroclear eller Banken att vidta åtgärd på grund av 
omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har 
upphört.

14. Tillämplig lag och forum

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionerna ska 
avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande optionsvillkoren ska väckas vid 
Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accept
eras av Bolaget.
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Bilaga 4

Kategori Maximalt antal teck
ningsoptioner per 
Deltagare

Maximalt antal teck
ningsoptioner inom 
respektive kategori

Verkställande direk
tör

50 000 teckningsoptioner 50 000 teckningsoptioner

Nyckelpersoner 30 000 teckningsoptioner 180 000 teckningsopt
ioner

Övriga anställda 10 000 teckningsoptioner 50 000 teckningsoptioner


