
Protokoll fort vid arastamma i Quickbit eu AB 
(publ), org.nr 559066-2093, den 18 december 
2019, kl. 13.30 hos Walthon Advokater pa 
Stureplan 4 A, Stockholm. 

1. OPPNANDE AV ARSSTAMMAN 

Sven Hattenhauer halsade stammodeltagarna viilkomna och oppnade ar sstamman. 

2. VAL AV ORDFORANDE VID ST.AMMAN 

Clarissa Froberg valdes att som ordfi:irande leda arsstamman, Det antecknades att 
det uppdragits at Louise Berlin att fora protokoll samt rakna roster vid stamman. 

Det erinrades om att protokollet fran ar sstamman kommer att laggas ut pa bolagets 
webbsida och att protokollet kan komma att ange en aktieagares, ett ombuds eller ett 
bitrades namn, vilket enligt lag kraver samtycke fran de berorda personerna. 
Arsstiimman godkande att en person som yttrar sig anses ha lamnat sadant 
samtycke genom att denne begar ordet om inte annat uttryckligen anges i samband 
med detta. 

3. UPPRATTANDE OCH GODKANNANDE AV ROSTLANGD 

Forteckning over narvarande aktieagare, bilaga A, faststiilldes att giilla sasom 
rostlangd vid arsstamman. Av bilaga A framgar vilka aktieagare som foretrads genom 
fullmakt. De ovriga narvarande medgavs ratt att narvara. 

4. VAL AV EN ELLER TVA PROTOKOLWUSTERARE 

Lars-Olof Olsten, som representerade Olsten Forvaltning AB, och Linus Lofgren, som 
representerade Frontoffice Nordic AB (publ), valdes att jamte ordfi:iranden justera 
protokollet. 

5. PROVNING AV OM STAMMAN BLIVIT BEHORIGEN SAMMANKALLAD 

Sedan det upplysts att kallelse till arsstamman varit tillganglig pa bolagets webbsida 
och offentliggjorts genom pressmeddelande den 15 november 2019, samt att kallelsen 
till arsstamman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att 
kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 20 november 2019, antecknades 
att arsstamman ansag sig behorigen sammankallad. 

6. GODKANNANDE AV DAGORDNING 

Arsstiimman beslutade att godkanna det i kallelsen intagna fi:irslaget till dagordning 
med foljande justeringar: punkten 7 ska ha lydelsen "Framlaggande av 
arsredovisningen och revision sberattelsen for moderbolaget och koncernen", punkten 



8a ska ha lydelsen "Beslut om faststiillande av resultatrakn ingen och 
balansrakn ingen for moderbolaget och koncernen" och punkten 10 ska ha lydelsen 
"Val av styrelse och reviser", bilaga B. 

7. FRAMLAGGANDE AV ARSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERATTELSEN FOR 
MODERBOLAGET OCH KONCERNEN OCH I ANSLUTNING DARTILL ANFORANDE 
AV VERKSTALLANDE DIREKTOREN 

Arsredovisning och revisiorisberattelse for rakenskapsaret 2018/2019 med 
tillhorande koncernredovisning och koncernrevisionsberattelse lades fram. 

Noterades att arsredovisningen och revisionsberattelsen samt koncernredovisningen 
och koncernrevisionsberattelsen funnits tillgangliga for aktieagarna hos bolaget och 
pa bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till dem som sarskilt begart det och 
har funnits tillgangliga for samtliga aktieagare vid inregistreringen till arsstamman. 

Arsatamman konstaterade att arsredovisningen och revisionsberattelsen samt 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberattelsen for rakenskapsaret 
2018/2019 var framlagda pa foreskrivet satt. 

Verkstiillande direktoren redogjorde for bolagets verksamhet under 2018/2019 och 
for vasentliga handelser efter bokslutsdagen. 

I samband harmed hade aktieagarna mojlighet att stalla fragor till verkstiillande 
direktoren och till styrelsen. Upplystes om att revisorn var tillganglig for att svara pa 
fragor via telefon. 

SA. BESLUT OM FASTSTALLANDE AV RESULTATRAKNING OCH BALANSRAKNING 
FOR MODERBOLAGET OCH KONCERNEN 

Arsstamman beslutade att faststiilla i arsredovisningen intagen resultatrakning och 
balansrakning samt koncernresultatrakning och koncernbalansrakning for 
rakenskapsaret 2018/2019. 

SB. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRAFFANDE BOLAGETS VINST ELLER 
FORLUST ENLIGT DEN FASTSTALLDA BALANSRAKNINGEN 

Ordforanden anmiilde att till arsstammans forfogande staende vinstmedel utgjordes 
av 

Overkursfond 

Fond for verkligt varde 

Arets vinst 

Summa 

36 392 168 kronor 

-14 175 349 kronor 

-11 066 901 kronor 

11 149 918 

Stamman beslutade i enlighet med styrelsens forslag att samtliga till arsstammans 
forfogande staende medel ska disponeras pa sa satt att de overfors i ny rakning. 



SC. BESLUT OM ANSVARSFRIHET AT STYRELSELEDAMOTERNA OCH 
VERKST.ALLANDE DIREKTOREN 

Ordforanden konstaterade vidare att revisorn i sin revisionsberattelse tillstyrkt att 
styrelsens ledamoter och verkstallande direktoren beviljas ansvarsfrihet for sin 
forvaltning under rakenskapsaret 2018/2019. Arastamman beslutade enhalligt att 
bevilja styrelsens ledamoter och verkstallande direktoren ansvarsfrihet for 
rakenskapsaret 2018/2019. 

Det noterades att styrelseledamoterna och verkstallande direktoren inte deltagit 
beslutet om den egna ansvarsfriheten. 

9. FASTST.ALLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN 

Inledningsvis noterades att Per Hildebrand pa grund av familjeskfil aterkallat sin 
kandidatur till bolagets styrelse samt att forslagen till beslut for punkterna 9 och 10 
pa dagordningen darmed justerades pa sa satt att det totala arvodet till styrelsens 
ledamoter uppgar till sammanlagt 1 100 000 kronor, att antalet styrelseledamoter 
uppgar till fem och att Per Hildebrand utgar ur forslaget till den nya styrelsen. 

Det noterades vidare att det ursprungliga fullstandiga forslaget till arsstamman 
funnits tillgangligt for aktieagarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. 
Handlingarna har skickats till dem som sarskilt begart det och har funnits 
tillgangliga for samtliga aktieagare vid inregistreringen till arsetamman. 

Arastamman beslutade darefter att styrelsens arvode ska uppga till 300 000 kronor 
till styrelsens ordforande samt 200 000 kronor till vardera ovriga styrelseledamoter, 
totalt 1 100 000 kronor. 

Arsstamman beslutade att arvode till revisorn ska utga enligt godkand rakning. 

10. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR 

Det noterades att det ursprungliga fullstandiga forslaget till arsstamman samt 
information om foreslagna ledamoter funnits tillgangliga for aktieagarna hos bolaget 
och pa bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som sarskilt begart 
det och har funnits tillgangliga for samtliga aktieagare vid inregistreringen till 
arsstamman. 

Arsstarnman beslutade att for tiden intill slutet av nasta arsstamma ska styrelsen 
besta av fem ledamoter. 

Arsstamman beslutade vidare att, for tiden intill slutet av nastkommande 
arsstamma, valja om Sven Hattenhauer, Johan Lund och Anders Lindell som 
styrelseledamoter samt vfilja Lars Melander och Scott Wilson som nya 
styrelseledamoter. 

Arsatamman beslutades att vfilja Sven Hattenhauer till styrelsens ordforande, 

Arsstamman beslutade att, for tiden intill slutet av nastkommande arastamma, valja 
om det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets 
revisor. Det noterades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Johan Engstam 
fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor. 



11. BESLUT OM INFORANDE AV INCITAMENTSPROGRAM 2020 SAMT EMISSION 
OCH OVERLATELSE AV TECKNINGSOPTIONER 

Ordforanden framlade och redogjorde for det huvudsakliga innehallet i styrelsens 
forslag till beslut om inforande av incitamentsprogram 2020 samt emission och 
overlatelse av teckningsoptioner. 

Det konstaterades att styrelsens fullstandiga forslag till beslut har funnits tillgangligt 
for aktieagarna hos bolaget och pa bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till 
dem som sarskilt begart det och har funnits tillganglig for samtliga aktieagare vid 
inregistreringen till ar sstamman. 

Aktieagarna bereddes mojlighet att stalla fragor med anledning av forslaget. 

Arsstamman beslutade enhalligt att infora incitamentsprogram 2020 samt om 
emission och overlatelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens forslag, 
Bilaga C. 

12. BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, 
TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER 

Styrelsens forslag till bemyndigande for styrelsen att besluta om nyemission av 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler lades fram. 

Det noterades att styrelsens fullstandiga forslag till arsstamman funnits tillgangliga 
for aktieagarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till 
dem som sarskilt begart det och har funnits tillgangliga for samtliga aktieagare vid 
inregistreringen till arsstamman. 

Arsstamman beslutade, med erforderlig rostmajoritet och i enlighet med styrelsens 
forslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen for bolagets aktiekapitalgranser, vid 
ett eller flera tillfallen under tiden fram till nastkommande arsstamrna besluta om 
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan 
avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt. Aktierna ska kunna tecknas kontant, 
genom apport, med kvittningsratt eller pa villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. 
Nyemission beslutad med stod av bemyndigandet ska ske pa marknadsmassiga 
villkor. Styrelsen ager bestamma villkoren ovrigt for emissioner enligt 
bemyndigandet samt vem som ska ha ratt att teckna aktierna, teckningsoptionerna 
och eller /konvertiblerna. Skalet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission 
med avvikelse fran aktieagares foretradesratt ar att bolaget ska kunna emittera 
aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler for att vid behov kunna finansiera 
bolagets fortsatta drift och expansion. 

Det noterades att Gunnar Ek och Ragnar ter Vehn rostade nej till styrelsens forslag. 

13. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN ATT VIDTA SMARRE 
JUSTERINGAR AV BESLUTEN 

Arestamman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkstallande direktoren eller 
den styrelsen i ovrigt forordnar att vidta sadana smarre justeringar eller 
fortydliganden av de pa arsstamman fattade besluten i den utstrackning detta ar 
erforderligt for registrering av besluten. I 



17. STAMMANS AVSLUTANDE 

Antecknas att nagra ovriga fragor inte forekom. 

Efter att ha konstaterat att samtliga beslut fattats med erforderlig rostmajoritet, 
forklarade ordforanden arsstarnman avslutad. 

Signatursida foljer 



Vid protokollet: 

Louise Berlin 

Justerat: 

Ordfi:irande: 

~ x.:: 

Lars-Olaf O sten Linus Lofgren 



BILAGAA 

FORTECKNING OVER NARVARANDE 

AKTIEAGARE PUBLICERAS INTE 



BILAGA B 

Dagordning 

1. Stammans 6ppnande. 

2. Val av ordforande vid stamman, 

3. Upprattande och godkannande av rostlangd. 

4. Val av en eller tva justeringsmiin. 

5. Provning av om stamman blivit behorigen sammankallad. 

6. Godkannaride av dagordningen. 

7. Framlaggande av arsredovisningen och revisionsberattelsen for moderbolaget och 

koncernen. 

8. Beslut om: 
a. faststfillande av resultatrakningen och balansrakningen for moderbolaget och 

koncernen, 
b. dispositioner betriiffande aktiebolagets vinst eller forlust enligt den faststfillda 

balansrakningen, och 

c. ansvarsfrihet at styrelseledamoterna och verkstfillande direktoren. 

9. Faststfillande av arvorden till styrelsen och revisorn. 

10. Val av styrelse och revisor. 
11. Beslut om inforande av incitamentsprogram 2020 samt emission och overlatelse av 

teckningsoptioner. 

12. Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om emission av aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

13. Beslut om bemyndigande for styrelsen att vidta smarre justeringar av besluten. 

14. Stammans avslutande. 



BILAGA C 

STYRELSENS FORSLAG TILL BESLUT OM INFORANDE AV INCITAMENTSPROGRAM 2020 

SAMT EMISSION OCH OVERL.ATELSE AV TECKNINGSOPTIONER 

Styrelsen foreslar att bolagsstamman beslutar om att infora ett incitamentsprogram for anstfillda 

inom Quickbit-koncernen ("Incitamentsprogram 2020") genom en riktad nyemission av hogst 

1 700 000 teckningsoptioner med ratt till teckning av aktier i bolaget, innebarande en oknirig av 

aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med hogst 17 000 kronor, pa nedanstaende villkor. 

1. Ratt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma dotterbolaget Quickbit Option AB 

("Dotterbolaget"). Skfilen till avvikelsen fran aktieagarnas foretradesratt ar att 

teckningsoptionerna ska anvandas inom ramen for Incitamentsprogram 2020. 

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Skalet till att teckningsoptionerna emitteras 

till Dotterbolaget utan ersattning ar att teckningsoptionerna ska anvandas for 

implementering av Incitamentsprogram 2020. 

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 januari 2020 med ratt for 

styrelsen att forlanga teckningstiden. Overteckning far inte ske. 

4. Dotterbolaget ska ha ratt att vid ett eller flera tillffillen overlata teckningsoptioner till 

anstfillda inom Quickbit-koncernen i enlighet med de villkor och riktlinjer som foljer nedan 

samt i ovrigt forfoga over teckningsoptionerna for att fullgora de ataganden som foljer av 

Incitamentsprogram 2020. 

5. Overlatelse till deltagare i Incitamentsprogram 2020 enligt punkten 4 ovan ska ske mot 

kontant ersattning motsvarande teckningsoptionens marknadsvarde beraknat enligt 

"Black & Scholes" - formeln och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet, riskfri 

ranta och borskursen for en aktie i bolaget under en varderingsperiod i anslutning till 

overlatelsen fran Dotterbolaget till deltagarna. Berakningen av teckningsoptionernas 

marknadsvarde ska goras av en oberoende part. 

6. For teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsratten galler de villkor som framgar av 

villkor for teckningsoptioner ("Optionsvillkoren") som finns tillgangliga pa bolagets 

hemsida, www.quickbit.eu. Av Optionsvillkoren foljer bland annat: 

a. att varje teckningsoption ger ratt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant 

betalning enligt en teckningskurs uppgaende till 26 kronor; 

b. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger ratt att 

teckna kan bli foremal for justering enligt vad som anges i punkt 8 i 

Optionsvillkoren; 
c. att teckningsoptionerna far utnyttjas under perioden fran och med den 

1 december 2022 till och med den 31 december 2022; och 
d. att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna ger ratt 

till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren. 



7. Styrelsen for bolaget ska ha ratt att besluta om overlatelse av teckningsoptioner fran 

Dotterbolaget till personer som ar eller blir anstallda inom Quickbit-koncernen och som 

styrelsen bedorner ha sarskilt viktiga kompetenser for bolagets verksamhet. Till varje 

sadan person far hogst 750 000 teckningsoptioner overlatas. 

8. Styrelsen har inte ratt att besluta om overlatelse av teckningsoptioner fran Dotterbolaget 

till styrelseledamoter eller ledande befattningshavare. 

9. Overlatelse av teckningsoptioner fran Dotterbolaget till en anstalld forutsatter att den 

anstallde har ingatt avtal innebarande att den anstallde under viss overerrskommen 

intjanandeperiod (s.k. reverse vesting) inte kan disponera over teckningsoptionerna utan 

att forst erbjuda dem till Dotterbolaget varvid fortsatt anstallning i bolaget ar en 

forutsattning for intjaning. 

10. Overteckning kan ej aga rum. 

Motiv for incitamentsprogrammet och skal till auuikelsen fran: akiieaqarnas foretradesrtitt 

Skillen till inforandet av incitamentsprogrammet och avvikelsen fran aktieagarnas foretradesratt 

ar att skapa mojligheter for bolaget att rekrytera och behalla kompentent personal genom 

erbjudande av ett langsiktigt agarengagemang for de anstallda. Ett sadant agarengagemang 

forvantas stimulera de anstallda till ett 6kat intresse for verksamheten och resultatutvecklingen 

samt oka kanslan av samhorighet med bolaget. 

Tidiqare incitamentsprogram och utspiidning 

Bolaget har sedan tidigare 20 859 125 utestaende teckningsoptioner som tillsammans med de 

totalt 1 700 000 teckningsoptioner som emitteras inom ramen for Incitamentsprogram 2020 kan 

foranleda en utspadning om 25,8 procent av bolagets aktiekapital och roster efter full 

utspadning. 

Kostnader 

Da teckningsoptionerna i Incitamentsprogram 2020 overlats fran Dotterbolaget till 

marknadsvarde ar det bolagets bedorrining att nagra sociala kostnader inte kommer att uppsta 

for bolaget till foljd av Incitamentsprogram 2020. Kostnaderna for Incitamentsprogram 2020 

kommer darfor endast att besta i begransade kostnader for implementering och administration 

av programmet. 

Forslaqets beredning 

Forslaget till Incitamentsprogram 2020 har beretts av styrelsen i samrad med externa radgivare. 



VILLKOR FOR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE 
NYTECKNING AV AICTIER I QUICKBIT EU AB (PUBL) 

§ 1 Definitioner 

I foreliggande villkor ska foljande benamningar ha den innebord som angivits nedan. 

"Aktie" aktie i Bolaget; 

"Avstamningsbolag" bolag som har infort avstamningsforbehall i bolagsordningen 
och anslutit sina aktier till Euroclear; 

"Avstamningskonto" konto vid Euroclear for registrering av sadana finansiella 
instrument som anges i lagen (1998:1479) om 
vardepapperscentraler och kontoforing av finansiella 
instrument; 

"Bankdag" 

"Bolaget" 

"Euro clear" 

"Innehavare" 

"Marknadsplats" 

"Optionsbevis" 

"Optionsratt" 

"Teckning" 

"Teckningskurs" 

dag som i Sverige inte ar sondag eller annan allman helgdag 
eller som betraffande betalning av skuldebrev inte ar likstalld 
med allman helgdag i Sverige; 

Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093; 

Euroclear Sweden AB; 

innehavare av Optionsratt med ratt till Teckning av nya 
Alctier; 

Nasdaq Stockholm eller annan liknande reglerad eller 
oreglerad marknad; 

bevis till vilket knutits ett visst antal Optionsratter; 

ratt att teckna Aktie mot kontant betalning; 

teckning av Aktier som sker med stod av Optionsratt: och 

den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske. 

§ 2 Optionsratter 

Det sammanlagda antalet Optionsratter uppgar till hogst 1 700 ooo. Optionsratterna 
representeras av Optionsbevis. Optionsbevisen ar stallda till viss man eller order. 

Om Bolaget ar Avstamningsbolag far Bolagets styrelse fatta beslut om att 
Optionsratterna ska registreras pa Avstamningskonto. Vid sadant forhallande ska inga 
Optionsbevis eller andra vardepapper ges ut. Innehavare ska pa Bolagets anmaning 



vara skyldig att omedelbart till Bolaget inlamna samtliga Optionsbevis representerande 
Optionsratter samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om vardepapperskonto pa 
vilket Innehavarens Optionsratter ska registreras. 

For det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen 
darefter vara oforhindrad att, med de begransningar som ma folja av lag eller annan 
forfattning, fatta beslut om att Optionsratterna inte langre ska vara registrerade pa 
Avstamningskonto. 

§ 3 Ratt att teckna nya Aldier 

Innehavaren ska ha ratt att under perioden frfm och med den 1 december 2022 till och 
med den 31 december 2022, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan 
folja av§ 8 nedan, for varje Optionsratt teckna en ny Aktie. Teckningskursen ar 26 
kronor per Aktie. Omrakning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som 
varje Optionsratt berattigar till Teckning av, kan aga rum i de fall som framgar av§ 8 
nedan. 

Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare sa pakallar under ovan angiven tid, 
emittera det antal Aktier som avses med anmalan om Teckning. 

§ 4 Teckning av Aktier 

Under tid Bolaget ar Avstamningsbolag och Optionsratt ar registrerad pa 
Avstamningskonto ska foljande galla, Vid Teckning ska ifylld anmalningssedel enligt 
faststallt formular inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoforande institut. 

Om Bolaget inte ar Avstamningsbolag eller om Optionsratt inte ar registrerad pa 
Avstamningskonto ska Teckning ske genom skriftlig anmalan pa teckningslista till 
Bolaget varvid antalet Optionsratter som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska 
Innehavare i forekommande fall inlamna motsvarande Optionsbevis till Bolaget. 

§ 5 Betalning 

Vid Teckning ska betalning samtidigt erlaggas kontant for det antal Aktier som 
Teckningen avser. 

§ 6 Inforande i aktiebok m.m. 

Om Bolaget ar Avstamningsbolag vid Teckning verkstalls Teckning och tilldelning 
genom att de nya Aktierna interimistiskt registreras pa Avstarnningskonto genom 
Bolagets forsorg. Sedan registrering hos Bolagsverket agt rum, blir registreringen pa 
Avstamningskonto slutgiltig. Som framgar av§ 8 nedan, senarelaggs i vissa fall 
tidpunkten for sadan slutgiltig registrering pa Avstamningskonto. 

Om Bolaget inte ar Avstamningsbolag vid Teckningen, verkstalls Teckning och 
tilldelning genom att de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering 
ska ske hos Bolagsverket. 

§ 7 Ratt till vinstutdelning 



Om Bolaget ar Avstamningsbolag medfor Aktie som tillkommit pa grund av Teckning 
ratt till vinstutdelning forsta gangen pa den avstamningsdag for utdelning som infaller 
narmast efter <let att Teckning verkstallts, 

Om Bolaget inte ar Avstamningsbolag medfor Aktie som tillkommit pa grund av 
Teckning i forekommande fall ratt till vinstutdelning forsta gangen pa narrnast foljande 
bolagsstamma efter det att Teckning verkstallts. 

§ 8 Omrakning av Teckningskurs m.m. 

Genomfor Bolaget nagon av nedan angivna atgarder galler, betraffande den ratt som 
tillkommer Innehavare, vad som foljer enligt nedan. 

Inte i nagot fall ska dock omrakning enligt bestammelserna i denna § 8 kunna leda till 
att Teckningskursen understiger kvotvardet pa Bolagets Aktier. 

A. Fondemission 

Genomfor Bolaget en fondemission ska Teckning - dar Teckning gors pa sadan tid, att 
den inte kan verkstallas senast tre veckor fore bolagsstamma, som beslutar om 
emissionen - verkstallas forst sedan stamman beslutat om denna. Aktier, som 
tillkommit pa grund av Teckning verkstalld efter emissionsbeslutet, registreras 
interimistiskt pa Avstamningskonto, vilket innebar att de inte har ratt att delta i 
emissionen. Slutlig registrering pa Avstamningskonto sker forst efter 
avstamningsdagen for emissionen. 

Om Bolaget inte ar Avstamningsbolag vid tiden for bolagsstammans beslut om 
emission, ska Aktier som tillkommit pa grund av Teckning som verkstallts genom att de 
nya Aktierna tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten for 
bolagsstammans beslut ha ratt att delta i emissionen. 

Vid Teckning som verkstalls efter beslutet om fondemission tillampas en omraknad 
Teckningskurs liksom en ornrakning av det antal Aktier som varje Optionsratt 
berattigar till Teckning av. 

Omrakningama utfors av Bolaget enligt foljande formel: 

omraknad = foregaende Teckningskurs x antalet Aktier fore fondemissionen 
Teckningskurs 

omraknat antal 
Aktier som varje 
Optionsratt ger 
ratt att teckna 

antalet Aktier efter fondemissionen 

= foregaende antal Aktier, som varje Optionsratt ger ratt att teckna x 
antalet Aktier efter fondemissionen 

antalet Aktier fore fondemissionen 

Enligt ovan omraknad Teckningskurs och omraknat antal Aktier faststalls snarast 
mojligt efter bolagsstammans beslut om fondemission men tillampas i forekommande 
fall forst efter avstarnningsdagen for emissionen. 

B. Sammanliiggning eller uppdelning (split) 



Vid sammanlaggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har 
bestammelserna i punkt A motsvarande tillampning, varvid i forekommande fall som 
avstamningsdag ska anses den dag da sammanlaggning respektive uppdelning, pa 
Bolagets begaran, sker hos Euroclear. 

C. Nyemission av Aktier 

Vid nyemission med foretradesratt for aktieagarna att teckna nya Aktier mot kontant 
betalning eller mot betalning genom kvittning ska foljande galla betraffande ratten att 
delta i emissionen pa grund av Aktie som tillkommit pa grund av Teckning med 
utnyttjande av Optionsratt: 

1. Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under forutsattning av bolagsstammans 
godkannande eller med stod av bolagsstammans bemyndigande, ska i 
emissionsbeslutet och, i forekommande fall, i underrattelsen enligt 13 kap 12 § 
aktiebolagslagen till aktieagarna, anges den senaste dag da Teckning ska vara 
verkstalld for att Aktie, som tillkommit genom Teckning, ska medfora ratt att 
delta i emissionen. 

2. Beslutas emissionen av bolagsstamman, ska Teckning - dar anmalan om 
Teckning gors pa sadan tid, att Teckningen inte kan verkstallas senast tre veckor 
fore den bolagsstamma som beslutar om emissionen - verkstallas forst sedan 
Bolaget verkstallt omrakning. Aktie, som tillkommit pa grund av sadan Teckning, 
upptas interimistiskt pa Avstamningskonto, vilket innebar att de inte har ratt att 
delta i emissionen. Slutlig registrering pa Avstamningskonto sker forst efter 
avstamningsdagen for emissionen. 

Vid Teckning som verkstallts pa sadan tid att ratt till deltagande i nyemissionen inte 
uppkommer tillampas en omraknad Teckningskurs liksom en ornrakning av det antal 
Aktier som varje Optionsratt berattigar till Teckning av. 

Omrakningen utfors av Bo lag et enligt folj ande form el: 

omraknad = foregaende Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under 
Teckningskurs den i emissionsbeslutet faststallda teckningstiden (Aktiens 

genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs okad med det pa grundval darav 
framraknade teoretiska vardet pa teckningsratten 

ornraknat antal = foregaende antal Aktier, som varje Optionsratt ger ratt att teckna x 
Aktier som Aktiens genomsnittskurs okad med det pa grundval darav 
varje framraknade teoretiska vardet pa teckningsratten 
Optionsratt ger 
ratt att teckna Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det for varje handelsdag 
under teckningstiden framraknade medeltalet av den under dagen noterade hogsta och 
lagsta betalkursen enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering 



av betalkurs ska i stallet den sorn slutkurs noterade kopkursen inga i berakningen, Dag 
utan notering av vare sig betalkurs eller kopkurs ska inte inga i berakningen. 

Det teoretiska vardet pa teckningsratten beraknas enligt foljande forrnel: 

teckningsrattens 
varde 

= <let antal nya Aktier sorn hogst kan kornrna att utges enligt 
ernissionsbeslutet x Aktiens genornsnittskurs minus 
teckningskursen for den nya Aktien 

antalet Aktier fore ernissionsbeslutet 

Uppstar harvid ett negativt varde, ska <let teoretiska vardet pa teckningsratten 
bestammas till noll. 

Enligt ovan omraknad Teckningskurs och omraknat antal Aktier sorn beloper pa varje 
Optionsratt ska faststallas av Bolaget tva Bankdagar efter teckningstidens utgang och 
tillampas vid Teckning sorn verkstalls darefter. 

Orn Bolagets Alctier inte ar forernal for notering eller handel pa Marknadsplats ska en 
omraknad Teckningskurs och omraknat antal Alctier faststallas enligt denna punkt C. 
Harvid ska istallet for vad sorn anges betraffande Aktiens genornsnittskurs, vardet pa 
Aktien bestarnmas av en oberoende varderingsman utsedd av Bolaget. 

Under tiden till <less att omraknad Teckningskurs och omraknat antal Aktier sorn varje 
Optionsratt berattigar till Teckning av faststallts, verkstalls Teckning endast 
preliminart, varvid det antal Alctier, sorn varje Optionsratt fore omrakning berattigar 
till Teckning av, upptas interirnistiskt pa Avstamningskonto. Dessutorn noteras sarskilt 
att varje Optionsratt efter omrakningar kan berattiga till ytterligare Aktier enligt § 3 
ovan. Slutlig registrering pa Avstamningskontot sker sedan ornrakningarna faststallts, 
Orn Bolaget inte ar Avstamningsbolag verkstalls Teckning genorn att de nya Aktierna 
upptas i aktieboken sorn interirnsaktier. Sedan omrakningarna har faststallts upptas de 
nya Aktierna i aktieboken sorn aktier. 

D. Emission av konuertibler eller teckningsoptioner 

Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med foretradesratt for aktieagarna 
och mot kontant betalning eller mot betalning genorn kvittning eller, savitt galler 
teckningsoptioner, utan betalning, har bestammelserna i punkt C forsta stycket 1 och 2 
om ratten att delta i nyernission pa grund av Aktie sorn tillkornrnit genorn Teckning 
rnotsvarande tillampning. 

Vid Teckning sorn verkstalls i sadan tid att ratt till deltagande i ernissionen inte 
uppkornrner tillampas en omraknad Teckningskurs och ett omraknat antal Aktier sorn 
beloper pa varje Optionsratt. 

Omrakningen utfors av Bolaget enligt foljande forrnel: 

omraknad 
Teckningskurs 

= foregaende Teckningskurs x Aktiens genornsnittliga betalkurs 
under den i ernissionsbeslutet faststallda teckningstiden (Aktiens 
genornsnittskurs) 



Aktiens genomsnittskurs okad med teckningsrattens varde 

omraknat antal 
Aktier som varje 
Optionsratt ger 
ratt att teckna 

= foregaende antal Aktier som varje Optionsratt ger ratt att teckna x 
Aktiens genomsnittskurs okad med teckningsrattens varde 

Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs beraknas i enlighet med punkt C ovan. 

Teckningsrattens varde ska anses motsvara det matematiskt framraknade vardet efter 
justering for nyemission och med beaktande av marknadsvardet beraknat i enlighet 
med vad som anges i punkt C ovan. 

Enligt ovan omraknad Teckningskurs och omraknat antal Aktier som beloper pa varje 
Optionsratt ska faststallas av Bolaget tva Bankdagar efter teckningstidens utgang och 
tillampas vid Teckning som verkstalls darefter. 

Om Bolagets Aktier inte ar foremal for notering eller handel pa Marknadsplats ska en 
omraknad Teckningskurs och omraknat antal Aktier faststallas enligt denna punkt D. 
Harvid ska istallet for vad som anges betraffande Aktiens genomsnittskurs, vardet pa 
Aktien bestarnmas av en oberoende varderingsman utsedd av Bolaget. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omraknad Teckningskurs och 
ornraknat antal Aktier som beloper pa varje Optionsratt faststalls, ska bestammelsen i 
punkt C sista stycket ovan aga motsvarande tillampning, 

E. Erbjudande till aktieiigarna i annatfall iin som avses i punkt A-D 

Vid ett erbjudande till aktieagarna i annat fall an som avses i punkt A-D att av Bolaget 
forvarva vardepapper eller rattighet av nagot slag, ska vid Teckning som pakallas pa 
sadan tid, att darigenom erhallen Aktie inte medfor ratt att delta i erbjudandet, 
tillarnpas en omraknad Teckningskurs och ett omraknat antal Aktier som varje 
Optionsratt ger ratt att teckna. Detsamma galler om Bolaget beslutar att enligt namnda 
principer till aktieagarna dela ut vardepapper eller rattigheter utan vederlag. 

Omrakningarna ska utforas av Bolaget enligt foljande formel: 

omraknad 
Teckningskurs 

= foregaende Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under 
den i erbjudandet faststallda anmalningstiden (Aktiens 
genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs okad med vardet av ratten till deltagande i 
erbjudandet (inkopsrattens varde) 

omraknat antal 
Aktier som varje 

= foregaende antal Aktier som varje Optionsratt ger ratt att teckna x 
Aktiens genomsnittskurs okad med inkopsrattens varde 



Optionsratt ger 
ratt att teckna Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs beraknas i enlighet med punkt C ovan. 

Om aktieagarna erhallit inkopsratter och handel med dessa agt rum, ska vardet av 
ratten att delta i erbjudandet anses motsvara inkopsrattens varde, Vardet pa 
inkopsratten ska sa langt mojligt faststallas med ledning av den 
marknadsvardesforandring avseende Bolagets Aktier som kan bedomas ha uppkommit 
till foljd av erbjudandet. 

Om aktieagarna inte erhallit inkopsratter eller handel med inkopsratter annars inte agt 
rum, ska omrakningen av Teckningskursen ske med tillampning sa langt mojligt av de 
principer som anges ovan, varvid vardet av ratten att delta i erbjudandet sa langt 
mojligt faststallas med ledning av den marknadsvardcsforandring avseende Bolagets 
Aktier som kan bedomas ha uppkommit till foljd av erbjudandet. 

Den ornraknade Teckningskursen faststalls av Bolaget snarast mojligt efter 
erbjudandetidens utgang och tillampas vid Teckning som verkstalls sedan den 
omraknade kursen faststallts. 

Om Bolagets Aktier inte ar forernal for notering eller handel pa Marknadsplats ska en 
omraknad Teckningskurs och omraknat antal Aktier faststallas. Harvid ska istallet for 
vad som anges betraffande Aktiens genomsnittskurs, vardet pa Aktien bestammas av en 
oberoende varderingsman utsedd av Bolaget. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omraknad Teckningskurs och 
omraknat antal Aktier som beloper pa varje Optionsratt faststallts, ska bestarnmelsen i 
punkt C sista stycket ovan aga motsvarande tillampning. 

F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner 

Vid nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med 
foretradesratt for aktieagama och mot kontant betalning eller mot betalning genom 
kvittning eller, savitt galler teckningsoptioner, utan betalning, far Bolaget besluta att ge 
samtliga Innehavare samma foretradesratt som enligt beslutet tillkommer aktieagarna. 
Darvid ska varje Innehavare, utan hinder av att Teckning pa grund av Optionsratt inte 
har verkstallts, anses vara agare till det antal Aktier som Innehavaren skulle ha erhallit, 
om Teckning verkstallts efter den Teckningskurs som gallde och det antal Aktier som 
belopte pa varje Optionsratt vid tidpunkten for beslutet om emission. 

Vid ett sadant riktat erbjudande till aktieagarna som avses i punkt E ovan, ska 
foregaende stycke ha motsvarande tillampning, Det antal Aktier som Innehavaren ska 
anses vara agare till ska darvid faststallas efter den Teckningskurs som gallde och det 
antal Aktier som belopte pa varje Optionsratt vid tidpunkten for beslutet om 
erbjudande. 

Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna foretradesratt i enlighet med 
bestammelserna i punkt F, ska nagon ornrakning enligt punkt C, Deller E av 
Teckningskursen inte aga rum. 

G. Kontant utdelning till aktieiigarna 



Vid kontant utdelning till aktieagarna, som innebar att dessa erhaller utdelning som 
tillsammans med andra under samma rakenskapsar utbetalda utdelningar overstiger 
50 procent av de befintliga Aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 
handelsdagar narrnast fore den <lag da styrelsen for Bolaget offentliggor sin avsikt att 
till bolagsstamman lamna forslag om sadan utdelning, ska vid Teckning som pakallas 
pa sadan tid att Aktie som erhalls nar Teckningen verkstalls inte medfor ratt till 
utdelningen tillampas en omraknad Teckningskurs och ett omraknat antal Aktier som 
beloper pa varje Optionsratt. Omrakningen ska baseras pa den del av den 
sammanlagda utdelningen som overstiger 50 procent av Aktiernas genomsnittskurs 
under ovan namnd period (extraordinar utdelning). 

Omrakningen utfors av Bolaget enligt foljande formel: 

omraknad 
Teckningskurs 

= foregaende Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under 
en period om 25 handelsdagar raknat fr.o.m. den <lag da Aktien 
noteras utan ratt till extraordinar utdelning (Aktiens 
genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs okad med den extraordinara utdelning 
som utbetalas per Aktie 

omraknat antal = foregaende antal Aktier, som varje Optionsratt ger ratt att teckna x 
Aktier som Aktiens genomsnittskurs okad med den extraordinara utdelning 
varje som utbetalas per Aktie 
Optionsratt ger 
ratt att teckna Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs beraknas i enlighet med punkt C ovan. 

Den omraknade Teckningskursen och <let omraknade antalet Aktier som beloper pa 
varje Optionsratt faststalls av Bolaget tva Bankdagar efter utgangen av den ovan 
angivna perioden om 25 handelsdagar och tillampas vid Teckning som verkstalls 
darefter. 

Om Bolagets Aktier inte ar foremal for notering eller handel pa Marknadsplats och det 
beslutas om kontant utdelning till aktieagarna innebarande att dessa erhaller utdelning 
som, tillsammans med andra under samma rakenskapsar utbetalda utdelningar, 
overstiger 30 procent av Bolagets varde, ska, vid anmalan om Teckning som sker pa 
sadan tid, att darigenom erhallen Aktie inte medfor ratt till erhallande av sadan 
utdelning, tillampas en omraknad Teckningskurs och ett omraknat antal Aktier enligt 
denna punkt G. Harvid ska Bolagets varde per aktie ersatta Aktiens genomsnittskurs i 
formeln. Bolagets varde per aktie ska bestammas av en oberoende varderingsman 
utsedd av Bolaget. Omrakningen ska saledes baseras pa den del av den sammanlagda 
utdelningen som overstiger 30 procent av Bolagets varde enligt ovan ( extraordinar 
utdelning). 

Vid Teckning som verkstalls under tiden till <less att omraknad Teckningskurs och 
omraknat antal Aktier som varje Optionsratt berattigar till Teckning av faststallts, ska 
bestammelserna i punkt C, sista stycket ovan, aga motsvarande tillampning, 



H. Minskning av aktiekapitalet med aterbetalning till aktieii.garna 

Vid minskning av aktiekapitalet med aterbetalning till aktieagarna, tillampas en 
omraknad Teckningskurs och ett omraknat antal Aktier som beloper pa varje 
Optionsratt. 

Omrakningen utfors av Bolaget enligt foljande formel: 

omraknad 
Teckningskurs 

= foregaende Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs 
under en period om 25 handelsdagar raknat fr.o.m. den dag da 
Aktien noteras utan ratt till aterbetalning (Aktiens 
genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs okad med det belopp som aterbetalas per 
Aktie 

omraknat antal 
Aktier som varje 
Optionsratt ger 
ratt att teckna 

= foregaende antal Aktier som varje Optionsratt ger ratt att teckna x 
Aktiens genomsnittskurs okad med det belopp som aterbetalas per 
Aktie 

Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs beraknas i enlighet med punkt C ovan. 

Vid omrakning enligt ovan och dar minskningen sker genom inlosen av Aktier ska i 
stallet for det faktiska belopp som aterbetalas per Aktie ett beraknat 
aterbetalniugsbelopp anvandas enligt foljande: 

beraknat = det faktiska belopp som aterbetalas per inlost Aktie minskat 
aterbetalningsbelopp med Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 
per Aktie handelsdagar narrnast fore den dag da Aktien noteras utan 

ratt till deltagande i nedsattningen (Aktiens genomsnittskurs) 

det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund for inlosen av 
en Aktie minskat med talet 1 

Aktiens genomsnittskurs beraknas i enlighet med punkt C ovan. 

Den omraknade Teckningskursen och det omraknade antalet Aktier som beloper pa 
varje Optionsratt faststalls av Bolaget tva Bankdagar efter utgangen av den angivna 
perioden om 25 handelsdagar och tillampas vid Teckning som verkstalls darefter. 

Vid Teckning som verkstalls under tiden till dess att omraknad Teckningskurs och 
omraknat antal Aktier varje Optionsratt berattigar till Teckning av faststallts, ska 
bestammelserna i punkt C, sista stycket ovan, aga motsvarande tillampning, 

Om Bolagets Aktier inte ar foremal for notering eller handel pa Marknadsplats ska en 
omraknad Teckningskurs och omraknat antal Aktier faststallas. Harvid ska istallet for 



vad som anges betraffande Aktiens genomsnittskurs, vardet pa Aktien bestarnmas av en 
oberoende varderingsman utsedd av Bolaget. 

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlosen av Aktier med aterbetalning till 
aktieagarna, vilken minskning inte ar obligatorisk, eller om Bolaget - utan att fraga ar 
om minskning av aktiekapital - skulle genomfora aterkop av egna Aktier men dar, 
enligt Bolagets bedomning, atgarden med hansyn till dess tekniska utformning och 
ekonomiska effekter, ar att jamstalla med minskning som ar obligatorisk, ska 
omrakning av Teckningskursen och antal Aktier som varje Optionsratt berattigar till 
Teckning av ske med tillampning sa langt mojligt av de principer som anges ovan. 

I. Andamalsenlig omriikning 

Genomfor Bolaget atgard som avses i punkt A-E, G, Heller Moch skulle enligt Bolagets 
styrelses bedomning tillampningen av de foreskrivna omrakningsforrnlerna med 
hansyn till atgardens tekniska utformning eller av annat skal inte kunna ske eller leda 
till att den ekonomiska kompensation som Innehavarna erhaller i forhallande till 
aktieagarna inte ar skalig, ska styrelsen genomfora omrakningen av Teckningskursen 
och det omraknade antalet Aktier som beloper pa varje Optionsratt pa det satt styrelsen 
finner andamalsenligt for att fa ett skaligt resultat. 

J. Avrundning 

For faststallande av omraknad Teckningskurs ska Teckningskursen avrundas till tva 
decimaler. 

K. Likvidation 

Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen far Teckning inte vidare verkstallas. Det 
galler oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska trada i 
likvidation vunnit laga kraft eller inte. 

Samtidigt som kallelse till bolagsstamma sker och innan bolagsstamma tar stallning till 
fraga om Bolaget ska trada i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska 
Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrattas om saken. I meddelandet 
ska tas in en erinran om att Teckning inte far verkstallas sedan bolagsstamman fattat 
beslut om likvidation. 

Skulle Bolaget lamna meddelande om att det overvager att frivilligt trada i likvidation, 
ska Innehavare - oavsett vad som sags i § 3 om tidigaste tidpunkt for pakallande av 
Teckning - ha ratt att gora anmalan om Teckning av Aktier med utnyttjande av 
Optionsratten fran den dag da meddelandet lamnats. Det galler dock bara om Teckning 
kan verkstallas senast pa tionde kalenderdagen fore den bolagsstamma vid vilken 
fragan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

L.Fusion 

Skulle bolagsstarnman godkanna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, 
varigenom Bolaget ska uppga i annat bolag, far pakallande av Teckning darefter inte 
ske. 

Senast tva manader innan Bolaget tar slutlig stallning till fraga om fusion enligt ovan, 
ska Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrattas om fusionsavsikten. I 
meddelandet ska en redogorelse lamnas for det huvudsakliga innehallet i den avsedda 



fusionsplanen samt ska Innehavarna erinras om att Teckning inte far ske, sedan slutligt 
beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i foregaende stycke. 

Skulle Bolaget lamna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare aga 
ratt att pakalla Teckning fran den <lag da meddelandet lamnats om fusionsavsikten, 
forutsatt att Teckning kan verkstallas senast tre veckor fore den bolagsstamma, vid 
vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppga i annat bolag, ska godkannas, 

Upprattar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, 
varigenom Bolaget ska uppga i annat bolag, ska foljande galla. 

Ager ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggor Bolagets 
styrelse sin avsikt att uppratta en fusionsplan enligt i foregaende stycke angivet lagrum, 
ska Bolaget, for det fall att sista dag for pakallande av Teckning enligt § 3 ovan infaller 
efter sadant offentliggorande, faststalla en ny sista dag for pakallande av Teckning 
(Slutdagen). Slutdagen ska infalla inom tva manader fran offentliggorandet. 

M.Delning 

Om bolagsstamman skulle godkanna en delningsplan enligt 24 kap 17 § 
aktiebolagslagen varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgangar 
och skulder overtas av ett eller flera aktiebolag mot vederlag till aktieagarna i Bolaget, 
tillampas en omraknad Teckningskurs och ett omraknat antal Aktier som varje 
Optionsratt ger ratt att teckna, enligt principerna for extraordinar utdelning i punkt G 
ovan. Omrakningen ska baseras pa den del av Bolagets tillgangar och skulder som 
overtas av overtagande bolag. 

Om samtliga Bolagets tillgangar och skulder overtas av ett eller flera andra aktiebolag 
mot vederlag till aktieagarna i Bolaget ska bestammelserna om likvidation enligt punkt 
K ovan aga motsvarande tillampning, innebarande bl.a. att ratten att begara Teckning 
upphor samtidigt med registreringen enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att 
underrattelse till Innehavaren ska ske senast tva manader innan delningsplanen 
understalls bolagsstamman, 

N. Toanqsinlbsen 

Ager ett svenskt moderbolag, sjalvt eller tillsammans med dotterforetag, mer an 90 
procent av Aktierna i Bolaget, och offentliggor moderbolaget sin avsikt att pakalla 
tvangsinlosen, ska vad som i sista stycket punkt L sags om Slutdag aga motsvarande 
tillampning. 

Om offentliggorandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska 
Innehavare aga ratt att gora sadant pakallande fram till och med Slutdagen. Bolaget ska 
senast fem veckor fore Slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra 
Innehavarna om denna ratt samt att pakallande av Teckning inte far ske efter 
Slutdagen. 

Har majoritetsagaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begart att en tvist om inlosen 
ska avgoras av skiljeman, far Optionsratten inte utnyttjas for Teckning forran 
inlosentvisten har avgjorts genom en <lorn eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om 
den tid inom vilken Teckning far ske loper ut dessforinnan eller inom tre manader 
darefter, har Innehavaren anda ratt att utnyttja Optionsratten under tre manader efter 
det att avgorandet vann laga kraft. 



0. Upphiird eller fijrfallen likvidation,fusion eller delning 

Oavsett vad som sagts under punkt K, Loch M om att Teckning inte far verkstallas efter 
beslut om likvidation eller godkannande av fusionsplan eller delningsplan, ska ratten 
till Teckning ater intrada om likvidationen upphor eller fragan om fusion eller delning 
forfaller. 

P. Konkurs eller foretagsrekonstruktion 

Vid Bolagets konkurs far Teckning med utnyttjande av Optionsratt inte ske. Om 
konkursbeslutet havs av hogre ratt, aterintrader ratten till Teckning. 

Vid foretagsrekonstruktion far Teckning med utnyttjande av Optionsratt ske. Vid behov 
far Bolaget inhamta samtycke fran rekonstruktoren innan Teckningen genomfors, 

Q. Byte av redovisningsvaluta 

Genomfor Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebarande att Bolagets aktiekapital 
ska vara bestamt i annan valuta an svenska kronor, ska Teckningskursen omraknas till 
samma valuta som aktiekapitalet ar bestamt i. Sadan valutaomrakning ska ske med 
tillampning av den vaxelkurs som anvants for omrakning av aktiekapitalet vid 
valutabytet. 

Enligt ovan ornraknad Teckningskurs faststalls av Bolaget och ska tillampas vid 
Teckning som verkstalls fran och med den dag som bytet av redovisningsvaluta far 
verkan. 

R. Motsvarande villkor for kupongbolag 

I de fall ovan angivna ornrakningsvillkor hanvisar till avstamningsdagen och Bolaget 
vid omrakningstillfallet inte ar Avstamningsbolag ska istallet for avstamningsdagen 
tillampas jamforlig tidpunkt som anvands i motsvarande villkor for kupongbolag. 

§ 9 Meddelanden 

Meddelanden rorande Optionsratterna ska skriftligen genom brev eller e-post tillstallas 
varje Innebavare under adress som ar kand for Bolaget. 

§ 10 Forvaltare 

Den som erhallit tillstand enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att istallet for aktieagare 
inforas i Bolagets aktiebok, bar ratt att registreras pa konto som innebavare. Sadan 
forvaltare ska betraktas som Optionsinnebavare vid tillampning av dessa villkor. 

§ 11 Andring av villkor 

Bolagets styrelse bar ratt att for Innebavarnas rakning besluta om andring av dessa 
villkor i den man lagstiftning, domstolsavgorande, Euroclears eller myndigbets beslut 
gor det nodvandigt att andra villkoren eller om det i ovrigt - enligt styrelsens 
bedomning - av praktiska skal ar andamalsenligt eller nodvandigt att andra villkoren 
och Innebavarnas rattigheter inte i nagot hanseende forsamras. 

§ 12 Sekretess 



Bolaget, kontoforande institut eller Euroclear far inte obehorigen till tredje man lamna 
uppgift om Innehavare. Bolaget ager ratt att i forekommande fall fa foljande uppgifter 
fran Euroclear om Innehavares konto i Bolagets avstamningsregister: 

i) Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt 
postadress; 

ii) antal Optionsratter. 

§ 11 Skatter, avgifter och courtage 

Optionsinnehavare ska betala skatter eller avgifter som kan komma att utga for 
overlatelse, innehav eller utnyttjande av Optionsratt eller andra liknande dispositioner 
pa grund av svensk eller utlandsk lagstiftning eller pa grund av svensk eller utlandsk 
myndighets beslut. Eventuellt courtage vid overlatelse av Aktier som tecknats med stod 
av Optionsratterna betalas av Optionsinnehavaren. 

§ 13 Tiflamphg lag m.m. 

Svensk lag galler for dessa Optionsratter och darmed sammanhangande rattsfragor. 
Talan i anledning av dessa villkor ska vackas vid den tingsratt dar Bolagets styrelse har 
sitt sate eller vid sadant annat forum vars behorighet skriftligen accepteras av Bolaget. 
Om part onskar att tvist ska avgoras enligt lagen om skiljeforfarande har part ratt 
dartill om parten atar sig att ensam svara for samtliga med skiljeforfarandet forenade 
kostnader samt stalla sadan sakerhet som skiljenarnnden kan krava. Skiljeforfarandet 
ska avgoras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler for Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut och skiljenamnden ska besta av en skiljedomare. 
Skiljeforfarandets sate ska vara Stockholm och spraket for forfarandet ska vara 
svenska. 
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