Protokoll fört vid årsstämma i
Handicare Group AB (publ)
(org. nr. 556982-7115) den 6
maj 2020 i Stockholm.

1§

Stämmans öppnande
Öppnades årsstämman av advokat Johan Thiman, partner på White & Case Advokat AB, på
uppdrag av styrelsen.

2§

Val av ordförande vid stämman
Valdes i enlighet med valberedningens förslag Johan Thiman till stämmans ordförande.
Upplystes om att det uppdragits åt Ludvig Petri, biträdande jurist på White & Case Advokat
AB, att föra protokollet.

3§

Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslöts att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som
röstlängd vid stämman.

4§

Godkännande av dagordning
Beslöts att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

5§

Val av en eller två justeringsmän
Beslöts att protokollet skulle justeras av, jämte ordföranden, Lennart Pettersson, ombud för
Cidron Liberty Systems S.à. r.l.

6§

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Konstaterades att kallelse till dagens stämma publicerats på Handicares webbplats den 6 april
2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2020 samt att information om att
kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter det konstaterades att
stämman var i behörig ordning sammankallad.

7§

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
Framlades årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för perioden 1 januari-31 december 2019.

8§

Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens ordförande
Lämnade Johan Ek, styrelseledamot samt verkställande direktör och koncernchef en
redogörelse för verksamhetsutvecklingen och styrelsens arbete under 2019.

9§

Beslut
om
fastställande
av
resultaträkning
och
balansräkning
samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen inkluderade i årsredovisningen.

10 §

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2019 och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel
överförs i ny räkning.

11 §

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras
förvaltning av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2019. Antecknades att beslutet
var enhälligt.
Antecknades vidare att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet
såvitt avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.

12 §

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Redogjordes för valberedningens förslag. Beslöts därefter i enlighet med valberedningens
förslag att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, ska vara sju (7) utan suppleanter.
Beslöts därefter också i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska vara en
(1) utan suppleanter.

13 §

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamot ska utgå med
180 000 kronor, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 kronor, att arvode
till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 100 000 kronor, att arvode till ledamot i
revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor, att arvode till ersättningsutskottets ordförande
ska utgå med 50 000 kronor samt att arvode till ledamot i ersättningsutskottet ska utgå med
25 000 kronor.
Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag avseende revisorsarvode,
innebärande att arvode till revisorn för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt
godkänd räkning.

14 §

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag avseende val av styrelse, innebärande omval
av nuvarande styrelseledamöterna Lars Marcher, Joakim Andreasson, Jonas Arlebäck, Maria
Carell, Johan Ek, Christina Lindstedt och Claes Magnus Åkesson. Beslöts vidare i enlighet
med valberedningens förslag om omval av Lars Marcher som styrelsens ordförande.
Beslöts även i enlighet med valberedningens förslag avseende val av revisor, innebärande
omval av Ernst & Young AB intill slutet av årsstämman 2021. Antecknades att auktoriserade
revisorn Stefan Andersson-Berglund kommer att vara huvudansvarig revisor.

15 §

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Framlades styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
Bilaga 2.
Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag.

16 §

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom (A) riktad nyemission av
teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Framlades styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för
ledande befattningshavare genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B)
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 3.
Konstaterades att styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram hållits tillgängligt hos
bolaget och på bolagets webbplats sedan den 6 april 2020, sänts till de aktieägare som begärt
det samt fanns tillgängligt vid dagens stämma, och att det därmed var behörigen framlagt.

Konstaterades att beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande
befattningshavare kräver att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio
tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt
incitamentsprogram genom (A) riktad nyemission av teckningsoptioner och (B) godkännande
av överlåtelse av teckningsoptioner. Antecknades att beslutet var enhälligt.
17 §

Stämmans avslutande
Förklarades årsstämman avslutad.
________________
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Bilaga 2

Styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och
övriga ledande befattningshavare vilka ingår i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på
ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman.
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Riktlinjernas syfte är att tillhandahålla en struktur som anpassar ersättningen till bolagets
affärsstrategi, långsiktiga mål och hållbarhet. Bolagets affärsstrategi består i att erbjuda lösningar för
att öka oberoendet hos äldre och funktionsnedsatta och beskrivs närmare på bolagets hemsida,
www.handicaregroup.com, och i årsredovisningen.
Bolagets affärsstrategi förutsätter att bolaget kan fortsätta attrahera, motivera och behålla
nyckelmedarbetare. Riktlinjerna måste därför möjliggöra ändamålsenlig och konkurrenskraftig
ersättning till ledande befattningshavare inom bolaget.
Ersättningsform

Relation till bolagets
affärsstrategi

Genomförande

Utvärdering

Fast lön

Den fasta lönen ska avspegla
det ansvar som befattningen
innebär.

Utvärderas årligen.

Baserat på
marknadsmässiga
nivåer för aktuell
befattning och
verksamhetsland.

Nivåer för fast lön syftar till
att underlätta rekrytering och
möjliggöra långsiktigt
behållande av bolagets
ledande befattningshavare.

Revidering under året
kan ske vid förändring
av roll.

Nivåer anpassas efter
utvärdering av den
enskildes prestation
och ansvar.

Rörlig lön
(Short-term
Incentive, “STI”)

Den rörliga lönen verkar för
uppnående eller
överskridande av bolagets
förutbestämda årliga
fastställda mål genom
mätbara finansiella och ickefinansiella kriterier såsom
exempelvis organisk tillväxt,
resultat och kassaflöde samt
individuella
prestationsindikatorer, och
för att attrahera, motivera och
behålla nyckelmedarbetare.

Vid mätperiodens slut
gör ersättningsutskottet
en bedömning av i
vilken utsträckning
kriterierna för
utbetalning av rörlig
kontantersättning
uppfyllts.

Uppfyllande av
kriterier för
definierade mål.

Pension och
andra förmåner

Pension och andra förmåner
för ledande
befattningshavare utgör ett
led i att kunna erbjuda en
konkurrenskraftig total
ersättning, i syfte att
underlätta rekrytering och
möjliggöra långsiktigt
behållande av bolagets

Erbjuds under
anställningstiden och
kan behöva revideras
beroende på faktorer
som exempelvis ålder,
nivå på fast lön och roll.

Baserat på praxis och
marknadsmässiga
nivåer för aktuell
befattning och
verksamhetsland.

ledande befattningshavare.
Hållbarhetsrelaterade åtgärder relaterade till bolagets strategi
Bolagets hållbarhetsarbete utvärderas och betygssätts kontinuerligt av bland annat investerare,
analytiker och civilsamhällesaktörer. På så sätt granskas och jämförs bolagets arbetssätt och resultat.
Utifrån detta kan bolagets hållbarhetsarbete kontinuerligt utvecklas i linje med intressenters krav, bidra
till värdeutveckling av bolagets aktie och stärka bolagets varumärke. Det kan även i förlängningen
leda till lägre kapitalkostnader till följd av lägre riskklassning och av att hållbarhetsarbetet ger
mervärden i form av riskminimering, kontroll och affärsmöjligheter.
Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av tre av styrelsens bolagsstämmovalda
ledamöter. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när behov av väsentliga
ändringar av dessa uppkommer eller åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid
bolagsstämman. Dessa riktlinjer ska gälla från bolagsstämmans godkännande till dess att nya riktlinjer
antagits av bolagsstämman (och som längst fyra år). Ersättningsutskottet kan söka godkännande av
nya riktlinjer vid en tidigare tidpunkt om omständigheter uppstår som påverkar riktlinjernas syfte.
Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till ledande
befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.
Samtliga ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beaktande av lön och anställningsvillkor för anställda
Vid ersättningsutskottets beredning av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare har uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt
ersättningens ökning och ökningstakt över tid beaktats som en del av ersättningsutskottets och
styrelsens beslutsunderlag vid framtagandet och utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de
begränsningar som följer med dessa. Utvecklingen av skillnaden mellan ersättningen till de ledande
befattningshavarna och ersättningen till övriga anställda kommer att redovisas i den årliga
ersättningsrapporten.
Former för ersättning
De övergripande riktlinjerna för ersättning till koncernledningen innebär att den ska baseras på
befattning, individuell prestation och koncernens resultat och att ersättningen ska vara
konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen ska bestå
av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål samt pension och
andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Bolagsstämman kan
även – oberoende av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare – besluta om exempelvis
aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.
Fast lön
Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den relevanta
marknaden och avspegla det ansvar som befattningen innebär.
Rörlig lön (STI)
Medlemmar av koncernledningen ska utöver den fasta lönen vara berättigade till STI. STI ska baseras
på det finansiella resultatet för koncernen och/eller den affärsenhet som medlemmen av
koncernledningen ansvarar för. Finansiella mål som ska användas är organisk tillväxt, resultat och
kassaflöde. Dessutom kan prestationsindikatorer användas för att sätta fokus på frågor av speciellt
intresse för bolaget. Klart definierade mål för ”threshold”, ”target”- och ”stretch”-nivåer för prestation
ska anges i början av varje år och avspegla av styrelsen godkända planer. Genom att på detta sätt
tillämpa förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella mål och prestationsindikatorer som
återspeglar bolagets affärsprioriteringar, bedömer bolaget att möjligheten att attrahera, motivera och
behålla nyckelmedarbetare ökar, vilket bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och
hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av STI avslutats ska en bedömning göras
av i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för sådan bedömning såvitt
avser STI till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare.
Innan utbetalning av rörlig kontantersättningen sker, ska styrelsen pröva om eventuellt utfall är rimligt.
Denna prövning görs i förhållande till bolagets resultat och finansiella ställning.
STI ska maximalt uppgå till 60 procent (”stretch”) av den fasta lönen för den verkställande direktören
och övriga medlemmar av koncernledningen.
Pension och andra förmåner
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern följer pensionsreglerna i det specifika
landet. Pensionsförmånerna ska uppgå till maximalt 30 procent av den pensionsgrundande fasta
lönen för den verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen.
Andra förmåner kan bland annat innefatta bilförmån. Andra förmåner ska uppgå till maximalt 10
procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga medlemmar av
koncernledningen.
Uppsägning och avgångsvederlag
För verkställande direktören och de andra medlemmarna i koncernledningen ska som huvudregel
ömsesidiga uppsägningstider om 6 månader gälla. Verkställande direktören och de andra
medlemmarna i koncernledningen ska, vid uppsägning av anställningen från bolagets sida, kunna
erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst 12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska
utgå vid uppsägning från den anställdes sida eller om den anställde brutit mot sitt anställningsavtal.
Upplysning om aktierelaterade incitamentsprogram
Handicare har inrättat långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av
årsstämman och omfattas därför inte av ersättningsriktlinjerna. Programmen omfattar den
verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen samt nyckelpersoner, som
nomineras efter bland annat kompetens och prestation. Utfallet av programmen är beroende av
utvecklingen av värdet på bolagets aktie och har därmed en tydlig koppling till affärsstrategin och till
bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive hållbarhet, samt skapar en ökad intressegemenskap
mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare. Mer information om dessa program,
innefattande de kriterier som utfallet är beroende av, finns på bolagets webbplats,
www.handicaregroup.com.
Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och
hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i
ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut
om avsteg från riktlinjerna. I händelse av en sådan avvikelse ska detta anges i den årliga
ersättningsrapporten.

____________________
Stockholm i april 2020
Handicare Group AB (publ)
Styrelsen

N.B. The English text is an unofficial translation.
Bilaga 3
Förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom (A) riktad emission
av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Proposal for resolution regarding adoption of a long-term incentive program through (A)
directed issue of warrants and (B) approval of transfer of warrants
___________________________________________________________________________
Styrelsen föreslår att årsstämman i Handicare Group AB (publ) (”Bolaget”) beslutar om införande av
ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom (A) riktad emission av högst 1 198 370
teckningsoptioner av serie 2020/2023 till ett helägt svenskt dotterbolag till Bolaget (”Dotterbolaget”)
eller Bolaget (Dotterbolaget eller Bolaget, såsom tillämpligt, ”LTIP-bolaget”) enligt Bilaga 3.1 och (B)
överlåtelse av de emitterade teckningsoptionerna från LTIP-bolaget till vissa ledande befattningshavare
i den koncern där Bolaget utgör moderbolag (”Koncernen”) enligt Bilaga 3.2. Sammanlagt omfattar
incitamentsprogrammet högst 17 personer.
The board of directors proposes that the annual general meeting of in Handicare Group AB (publ) (the
“Company”) resolves to adopt an incentive programme for senior executives by (A) a directed issue of
not more than 1,198,370 warrants of series 2020/2023 to a wholly owned Swedish subsidiary of the
Company (the “Subsidiary”) or the Company (the Subsidiary or the Company, as applicable, the “LTIP
Company”) as set forth in Appendix 3.1 and (B) transferring the warrants issued from the LTIP
Company to certain senior executives in the Group where the Company is the parent company (the
“Group”) as set forth in Appendix 3.2. In total, the incentive program will be directed to not more than
17 individuals.
Incitamentsprogrammet innebär att ledande befattningshavare, som ingått avtal med LTIP-bolaget
(”Avtalet”), erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde, beräknat enligt nedan.
The incentive program entails that senior executives, who have entered into an agreement with the
LTIP Company (the “Agreement”), are offered to acquire warrants at market value, calculated as set
forth below.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. För teckningsoptionerna uppgår
teckningskursen per aktie till 126,0 procent av det volymvägda genomsnittet av Bolagets
stängningskurs 10 handelsdagar efter årsstämman den 6 maj 2020, dock lägst aktiens kvotvärde.
Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the Company. The warrants have
an exercise price per share corresponding to 126.0 per cent of the volume-weighted average of the
Company’s closing price 10 trading days following the annual general meeting on 6 May 2020, but may
not be lower than the quotient value of the share.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under följande teckningsperiod:15 maj
2023 – 17 juni 2023.
Each warrant entitles to subscription of one new ordinary share in the Company during the following
subscription period: 15 May 2023 – 17 June 2023.
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) fastställt baserat på
ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelse, med tillämpning av
Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt
fastställts till 2,07 kronor per teckningsoption, baserat på ett pris per aktie om 20 kronor.
The warrants shall be transferred on marketable terms at a price (premium) determined on the basis of
a calculated market value for the warrants at the time of the transfer, using the Black & Scholes valuation
model calculated by an independent valuation institution. The value has been preliminarily estimated to
SEK 2.07 per warrant, based on a share price of SEK 20 per share.
För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som framgår av Bilaga
3.3.
The complete terms and conditions for the warrants have been resolved by the board of directors and
are presented in Appendix 3.3.

Fördelning av teckningsoptioner / Allocation of warrants
Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma högst 17 ledande befattningshavare i Koncernen
(”Deltagarna”), förutsatt att dessa ingått Avtalet med LTIP-bolaget, upp till motsvarande det maximala
antal teckningsoptioner som framgår enligt nedanstående fördelning.
Not more than 17 senior executives in the Group (the “Participants”) shall, provided that they have
entered into the Agreement with the LTIP Company, be entitled to acquire warrants up to the maximum
number of warrants as set out below.
Befattning /
Position

Antal Deltagare
(högst) / Number
of Participants
(maximum)

Antal teckningsoptioner
per Deltagare (högst) /
Number of warrants per
Participant (maximum)

Totalt antal
teckningsoptioner
(högst) / Total number of
subscription warrants
(maximum)

VD / CEO

1

272 657

272 657

CFO / CFO

1

133 299

133 299

Ledningsgrupp /
Management
team

6

99 714

598 284

Övrig
nyckelpersonal /
Other key
personnel

9

21 570

194 130

Varje Deltagare har rätt att förvärva sitt maximala antal teckningsoptioner enligt ovan.
Each Participant may acquire its maximum number of warrants as set out above.
Återköp av teckningsoptioner / Redemption of warrants
I samband med Deltagares förvärv av teckningsoptioner i programmet har LTIP-bolaget i Avtalet
förbehållit sig rätten att under vissa omständigheter återköpa teckningsoptioner om en Deltagares
anställning eller uppdrag i Koncernen upphör eller om Deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna
innan de kan utnyttjas.
In connection with the Participants’ acquisition of warrants in the program, the LTIP Company has, in
the Agreement, reserved the right to, under certain circumstances, redeem warrants if a Participant’s
employment of assignment in the Group ceases or if the Participant wishes to transfer its warrants
before they can be exercised.
Subvention / Subsidy
LTIP-bolaget eller ett annat bolag inom Koncernen kommer att subventionera 50 procent av det belopp
som Deltagare i incitamentsprogrammet ska erlägga för teckningsoptionerna. För det fall en
optionsinnehavares anställning i Koncernen skulle upphöra innan teckningsoptionerna utnyttjats och
LTIP-bolaget väljer att köpa tillbaka teckningsoptionerna enligt villkoren i Avtalet, ska
optionsinnehavaren betala tillbaka erhållen subvention enligt följande.
The LTIP Company or another company in the Group will subsidise 50 percent of the amount that a
Participant in the incentive programme shall pay for the warrants. If a warrant holder’s employment
within the Group is terminated before the warrants are exercised and the LTIP Company decides to
repurchase the warrants pursuant to the terms of the Agreement, the warrant holder shall repay the
subsidy according to the following.
Om LTIP-bolaget förvärvar teckningsoptionerna före den 6 maj 2021, ska optionsinnehavaren
återbetala hela subventionen. Om LTIP-bolaget förvärvar teckningsoptionerna på eller efter den 6 maj
2021, men före den 6 maj 2022, ska optionsinnehavaren återbetala två tredjedelar av subventionen.
Om LTIP-bolaget förvärvar teckningsoptionerna på eller efter den 6 maj 2022, men före den 6 maj 2023,
ska optionsinnehavaren återbetala en tredjedel av subventionen. Om LTIP-bolaget förvärvar
teckningsoptionerna därefter, ska ingen återbetalning ske. För de fall att optionsinnehavaren ska

återbetala subventionen, kommer sådan återbetalning att verkställas genom kvittning mot det
lösenbelopp bolaget ska betala vid återköp av optionerna. Beloppet för återbetalningen av
subventionen ska dock inte överstiga lösenbeloppet för teckningsoptionerna, vilket innebär att
optionsinnehavaren inte ska behöva återbetala ett högre belopp än marknadsvärdet för
teckningsoptionerna om marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid tidpunkten för LTIP-bolagets
återköp är lägre än subventionen.
If the LTIP Company acquires the warrants before 6 May 2021, the warrant holder shall repay the entire
subsidy. If the LTIP Company acquires the warrants on or after 6 May 2021 but before 6 May 2022, the
warrant holder shall repay two thirds of the subsidy. If the LTIP Company acquires the warrants on or
after 6 May 2022 but before 6 May 2023, the warrant holder shall repay one third of the subsidy. If the
LTIP Company acquires the warrants thereafter, no repayment shall be made. In cases where the
warrant holder is obligated to repay the subsidy, such payment shall be executed through set-off of the
redemption amount for the warrants to be paid by the LTIP Company at redemption of the warrants.
However, the repayment of the subsidy shall not exceed the redemption amount for the warrants, which
means that the warrant holder shall not be required to repay a higher sum than the market value of the
warrants if the market value of the warrants at the time for the LTIP Company’s repurchase is lower
than the subsidy.
Påverkan på viktiga nyckeltal och utspädning / Effect on important key ratios and dilution
Incitamentsprogrammet förväntas få en marginell inverkan på Bolagets finansiella nyckeltal. Baserat
på antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman kan maximal utspädning till följd av
incitamentsprogrammet uppgå till 2,0 procent. Bolagets resultat per aktie för 2019 hade genom en
motsvarande utspädning minskat från 0,0398 euro till 0,0390 euro.
The incentive programme is expected to have a marginal effect on the Company’s financial ratios.
Based on the number of shares in the Company as of the date of the notice to the annual shareholders’
meeting, the dilution effect of the warrant program will not exceed 2.0 percent. The Company’s earnings
per share for 2019 would have decreased from EUR 0.0398 to EUR 0.0390 as a result of a
corresponding dilution.
Kostnader / Costs
Bolagets kostnader för incitamentsprogrammet omfattar, utöver administrativa kostnader, sociala
avgifter på eventuell vinst för Deltagare i programmet i vissa jurisdiktioner samt kostnad för utbetalning
av subventionen (inklusive relaterade sociala avgifter) i samtliga jurisdiktioner.
The Company’s costs for the incentive programme consists of social security costs on any potential
warrant profit that Participants in the programme in certain jurisdictions make, as well as the cost of the
payment of the subsidy (including relates social security costs) in all jurisdictions.
Den totala kostnaden för incitamentsprogrammet är beroende av utfallet i programmet. Under
antagande att börskursen för Bolagets aktie ökar med 15,0 procent i förhållande till ett pris per aktie om
20 kronor beräknas kostnaden för programmet uppgå till omkring 2,48 miljoner kronor.
The total cost for the incentive program is dependent on the outcome of the programme. Assuming that
the market price of the Company’s share increases by 15.0 percent compared to a share price of SEK
20 per share, the cost for the program is estimated to amount to SEK 2.48 million.
Syftet med incitamentsprogrammet / The rationale for the incentive program
Syftet med incitamentsprogrammet är att ge de anställda i Koncernen möjlighet att erhålla en ersättning
som är relaterad till och beroende av den värdetillväxt de medverkar till att skapa samt att attrahera,
motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom Koncernen. Styrelsen anser att det är till fördel för
Bolaget och aktieägarna att de anställda på detta vis ges ett personligt ägarengagemang.
The rationale for the incentive program is to provide employees of the Group the opportunity to obtain
a remuneration related to and dependent on the increase in value which to they contribute, as well as
to attract, motivate and retain key employees within the Group. The board of directors is of the opinion
that it is to the benefit of the Company and the shareholders that the employees are given a personal
incentive through ownership.

Beredning av förslaget / Preparation of the proposal
Incitamentsprogrammet har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av Bolagets styrelse och dess
ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och har behandlats vid styrelsesammanträden under
första kvartalet 2020.
In accordance with guidelines provided by the board of directors, the incentive program has been
prepared by the Company’s board of directors and its remuneration committee together with advisors,
and has been reviewed at meetings of the board of directors in first quarter of 2020.
Övriga incitamentsprogram / Other incentive programs
För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets
årsredovisning för 2019.
For a description of the Company’s other equity-related incentive programs, reference is made to the
annual report for 2019.
Beslutsmajoritet / Majority requirement
Beslut om antagande av incitamentsprogrammet kräver för dess giltighet att förslaget biträds av
aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
A resolution to approve the incentive program is valid only where supported by shareholders holding
not less than nine-tenths of both the shares voted and of the shares represented at the shareholders’
meeting.

Bilaga 3.1 / Appendix 3.1
A.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023 i Handicare Group
AB (”Bolaget”)

A.

Resolution on a directed issue of subscription warrants of series 2020/2023 Handicare
Group AB (the “Company”)

___________________________________________________________________________
Följande villkor ska gälla.
The following terms and conditions shall apply.
1.

Teckningsoptioner ges ut i en serie: serie 2020/2023.
Subscription warrants shall be issued in one series: series 2020/2023.

2.

Serie 2020/2023 omfattar högst 1 198 370 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption
medför rätt att nyteckna en (1) aktie i Bolaget.
Series 2020/2023 contains a maximum of 1,198,370 subscription warrants, of which each
subscription warrant entitles to subscription for one (1) share in the Company.

3.

Rätt att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma ett helägt svenskt dotterbolag till Bolaget (”Dotterbolaget”) eller Bolaget
(Dotterbolaget eller Bolaget, såsom tillämpligt, ”LTIP-bolaget”). LTIP-bolaget skall ha rätt
och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till anställda i Koncernen i enlighet med vad
som framgår av förslaget under punkt B nedan, Bilaga 3.2. LTIP-bolaget skall inte ha rätt att
förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget under punkt
B nedan.
Right to subscribe for warrants shall, with deviation from the shareholders’ preferential
rights, vest in a wholly owned Swedish subsidiary of the Company (the “Subsidiary”) or the
Company (the Subsidiary or the Company, as applicable, the “LTIP Company”). The LTIP
Company shall have the right and obligation to transfer the warrants to employees in the
Group pursuant to the proposal in item B below, Appendix 3.2. The LTIP Company shall not
have the right to dispose of the warrants in any other way than what is proposed under item
B below.

4.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
The warrants are issued free of charge.

5.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 maj 2020 på särskild teckningslista.
Överteckning får inte ske.
Subscription for the subscription warrants shall be made on a specific subscription list no
later than on 31 May 2020. There may be no over-subscription.

6.

Teckningskursen vid teckning av aktier ska motsvara 126,0 procent av det volymvägda
genomsnittet av Bolagets stängningskurs 10 handelsdagar efter årsstämman den 6 maj
2020, dock lägst aktiens kvotvärde.
The subscription price shall at the time of subscription correspond to 126.0 per cent of the
volume-weighted average of the Company’s closing price 10 trading days following the
annual general meeting on 6 May 2020, but may not be lower than the quotient value of the
share.
Aktiekapitalet kan vid nyteckning komma att öka med högst 1 651,097707euro.
The share capital may be increased with a maximum of EUR 1,651.097707 at the time of
subscription for new shares.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i serie 2020/2023 kan ske under följande
teckningsperiod: 15 maj 2023 – 17 juni 2023.
Subscription for shares by the exercise of warrants of series 2020/2023 can be made during
the following subscription period: 15 May 2023 – 17 June 2023.
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner
serie 2020/2023 avseende nyteckning av aktier i Handicare Group AB” (Bilaga 3.3).
The complete terms and conditions for the subscription warrants are set out in “Terms and
conditions for subscription warrants series 2020/2023 regarding subscription for shares in
Handicare Group AB” (Appendix 3.3).
Aktie som utgivits efter nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därefter.
Shares which are issued after subscription will entitle to dividends for the first time at the
record date for dividends occurring immediately thereafter.

7.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar skapa ett
incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Koncernen. Genom det aktuella
förslaget ges de anställda i Koncernen möjlighet att erhålla en ersättning som är relaterad
till och beroende av den värdetillväxt de medverkar till att skapa. Styrelsen anser att det är
till fördel för Bolaget och aktieägarna att de anställda på detta vis ges ett personligt
ägarengagemang. Syftet med incitamentsprogrammet är vidare att attrahera, motivera och
kvarhålla nyckelmedarbetare inom Koncernen.
The reason for the deviation from the shareholders’ preferential right is that the board of
directors wishes to create an incentive program for senior executives of the Group. By way
of the current proposal, the employees of the Group will have the opportunity to obtain a
remuneration related to and dependent on the increase in value which to they contribute.
The board of directors is of the opinion that it is to the benefit of the Company and the
shareholders that the employees are given a personal incentive through ownership. The
purpose of the incentive program is further to attract, motivate and retain key employees
within the Group.

8.

VD, eller den VD utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear
Sweden AB.
The CEO, or whomever the CEO may appoint, shall be authorized to make such minor
adjustments of the above resolution as may prove necessary in conjunction with the
registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

___________________

Bilaga 3.2 / Appendix 3.2
B.

Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa ledande
befattningshavare i Koncernen

B.

Resolution on approval of transfer of warrants to certain senior executives in the Group

___________________________________________________________________________
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att ett helägt svenskt dotterbolag till Bolaget
(”Dotterbolaget”) eller Bolaget (Dotterbolaget eller Bolaget, såsom tillämpligt, ”LTIP-bolaget”)
överlåter högst 1 198 370 teckningsoptioner av serie 2020/2023 till ledande befattningshavare i
Koncernen på följande villkor:
The board of directors proposes that the meeting resolves to approve that a wholly owned Swedish
subsidiary of the Company (the “Subsidiary”) or the Company (the Subsidiary or the Company, as
applicable, the “LTIP Company”) transfers at most 1,198,370 warrants of series 2020/2023 to senior
executives in the Group on the following terms:

1.

Teckningsoptionerna ska av LTIP-bolaget, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas till ledande
befattningshavare i Koncernen i enlighet med nedan angivna riktlinjer.
The warrants shall, at one or more occasions, be transferred by the LTIP Company to senior
executives in the Group pursuant to the terms set forth below.

2.

Tilldelning av teckningsoptioner ska ske enligt följande principer:
Allotment of subscription warrants shall take place according to the following principles:
Befattning /
Position

Antal
Deltagare
(högst) /
Number of
Participants
(maximum)

Antal
teckningsoptioner per
Deltagare (högst) /
Number of warrants
per Participant
(maximum)

Totalt antal
teckningsoptioner
(högst) / Total number
of subscription
warrants (maximum)

VD / CEO

1

272 657

272 657

CFO / CFO

1

133 299

133 299

Ledningsgrupp /
Management
team

6

99 714

598 284

Övrig
nyckelpersonal /
Other key
personnel

9

21 570

194 130

3.

Styrelsen skall anvisa vilka ledande befattningshavare inom respektive kategori som ska
har rätt att förvärva teckningsoptioner och hur många teckningsoptioner som respektive
Deltagare skall ha rätt att förvärva.
The board of directors shall determine which senior executives in each category shall have
the right to acquire warrants and how many warrants that each such Participant shall have
the right to acquire.

4.

En Deltagare kan anmäla sig för förvärv av ett lägre, men inte ett högre, antal
teckningsoptioner än vad Deltagaren har rätt att förvärva.
A Participant can apply for acquisition of a lower, but not higher, number of warrants than
the Participant has the right to acquire.

5.

Vid förvärv av teckningsoptionerna ska Deltagarna ingå Avtalet med LTIP-bolaget.
Upon acquisition of the warrants, the Participants shall enter into the Agreement with the
LTIP Company.

6.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) fastställt
baserat på ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för
överlåtelsen, med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett
oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt fastställts till 2,07 kronor per
teckningsoption, baserat på ett pris per aktie om 20 kronor.
The warrants shall be transferred on marketable terms at a price (premium) determined on
the basis of a calculated market value for the warrants at the time of the transfer, using the
Black & Scholes valuation model calculated by an independent valuation institution. The
value has been preliminarily estimated to SEK 2.07 per warrant, based on a share price of
SEK 20 per share.

7.

För att äga rätt att förvärva teckningsoptioner från LTIP-bolaget ska den som styrelsen
anvisat vid tidpunkten för förvärvet vara anställd i Koncernen och varken själv ha sagt upp
sig från sin anställning eller blivit uppsagd. Vidare krävs att förvärv av teckningsoptioner
lagligen kan ske. Person som har undertecknat avtal om anställning med bolag som ingår i
Koncernen men ännu inte tillträtt sin anställning ska betraktas som anställd i detta
sammanhang.
To be entitled to acquire warrants from the LTIP Company, the person determined by the
board of directors shall, at the time of the acquisition, be employed in the Group and neither
have terminated its employment or have been terminated. Furthermore, it is required that
the acquisition of warrants is legally possible. A person who has signed a contract of
employment with a company that is part of the Group but not yet commenced service shall
be considered as employed in this context.

8.

Eventuella teckningsoptioner som inte överlåts till anställda enligt ovan får reserveras för
framtida rekryteringar och får, enligt styrelsens anvisning, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas
till personer som nyanställs i de bolag som ingår i Koncernen, varvid motsvarande principer
för tilldelning, förutsättningar för rätt att förvärva teckningsoptioner och villkor i övrigt som
anges ovan ska tillämpas.
Any warrants that are not transferred to employees as set forth above may be reserved for
future recruitments and may, pursuant to instructions from the board of directors, at one or
several occasions, be transferred to new employees in the companies included in the Group,
whereupon corresponding principles for allocation, conditions to be entitled to acquire
warrants and other terms as those set forth above shall apply.

Bilaga 3.3 / Appendix 3.3

Villkor för teckningsoptioner serie 2020/2023
avseende nyteckning av aktier i
Handicare Group AB
Terms and conditions for subscription warrants series 2020/2023
regarding subscription for shares in
Handicare Group AB

1.

Definitioner / Definitions
I dessa villkor ska följande begrepp ha den innebörd som anges nedan, vilken ska gälla
oavsett om de uttrycks som singular eller plural.
Capitalized terms used herein shall have the following meaning, which shall be equally
applicable to the singular and plural form of such terms.
”Aktier” avser aktier utfärdade av Bolaget med stöd av en eller flera Teckningsoptioner.
”Shares” means shares issued by the Company by using one or more Warrants.
”Bolaget” avser Handicare Group AB, org.nr. 556982-7115.
“Company” means Handicare Group AB, Reg. No. 556982-7115.
"Euroclear" avser Euroclear Sweden AB eller motsvarande institut enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
”Euroclear” means Euroclear Sweden AB or a similar account-keeping institution according
to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act.
“Styrelsen” avser Bolagets styrelse från tid till annan.
“Board” means the board of directors of the Company from time to time.
”Teckning” avser tecknande av Aktier i enlighet med dessa villkor.
“Subscription” means the subscription of Shares pursuant to these terms.
“Teckningskurs” definieras nedan i punkt 5.
“Subscription Price” is defined in 5 below.
”Teckningsoption” avser en rätt att teckna nya Aktier i Bolaget mot betalning i enlighet
med dessa villkor.
“Warrant” means a right to subscribe for Shares in the Company against payment in
accordance with these terms.
”Teckningsoptionsinnehavare” avser innehavare av en Teckningsoption.
“Warrant Holder” means a holder of a Warrant.
“Teckningsperioden” definieras nedan i punkt 4.1
“Subscription Period” is defined below in item 4.1

2.

Teckningsoptioner / Warrants
Antalet Teckningsoptioner i serie 2020/2023 uppgår till högst 1 198 307.
The number of Warrants of series 2020/2023 is no more than 1,198,307.

3.

Registrering av Teckningsoptioner / Registration of Warrants

3.1

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt 4 kap.
lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, med följd att inga
värdepapper kommer att utfärdas, eller om styrelsen så beslutar, representeras av
optionsbevis.
The Warrants shall be registered with Euroclear in a securities register according to the
Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act, Chapter
4, and no warrant certificates will be issued or, if the board so decides, be represented by
warrant certificates.

3.2

Registreringsåtgärder som avser Teckningsoptionsinnehavares värdepapperkonto,
genomförs av Bolaget anlitad bank eller annat kontoförande institut.
Registrations pertaining to the securities account of the Warrant Holder, is made by the bank
engaged by the Company or other account keeping institute.

4.

Rätt att teckna nya aktier / The right to subscribe for new shares

4.1

Teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner kan ske under följande Teckningsperiod:
15 maj 2023 – 17 juni 2023.
Subscription for Shares by the exercise of Warrants can be made during the following
Subscription Period: 15 May 2023 – 17 June 2023.

4.2

Varje Teckningsoption berättigar innehavaren att Teckna en (1) Aktie i Bolaget.
Each Warrant entitles to Subscription for one (1) Share in the Company.

5.

Teckningskurs / Subscription Price

5.1

Teckningskursen vid Teckning av Aktier ska motsvara 126,0 procent av det volymvägda
genomsnittet av Bolagets stängningskurs 10 handelsdagar efter årsstämman den 6 maj
2020, dock lägst Aktiens kvotvärde.
The Subscription Price shall at the time of Subscription correspond to 126.0 per cent of the
volume-weighted average of the Company’s closing price 10 trading days following the
annual general meeting on 6 May 2020, but may not be lower than the quotient value of the
Share.

5.2

Vid bestämmandet av Teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till närmast jämnt
tiotal öre varvid 5 öre ska avrundas uppåt.
Upon determination of the Subscription Price in accordance with the above, the Subscription
Price shall be rounded to the nearest SEK 0.10, whereupon SEK 0.05 shall be rounded
upwards.

6.

Teckning / Subscription

6.1

Teckning sker genom att Teckningsoptionsinnehavare skriftligen till Bolaget anmäler det
antal Aktier som önskas Tecknas. Anmälan om Teckning är bindande och kan inte
återkallas.
Subscription is exercised by the Warrant Holder by submitting to the Company a written
notification of Subscription indicating the number of Shares that the Warrant Holder wishes
to Subscribe for. A notification of Subscription is binding and may not be revoked.

6.2

Anmälan om Teckning ska vara Bolaget tillhanda senast kl. 18.00 (svensk tid) den dag
utnyttjande sker, dock senast kl. 16.00 (svensk tid) på Teckningsoptionernas slutdag enligt
ovan. Utnyttjande som sker efter kl. 16.00 viss dag, ska anses ha kommit Bolaget tillhanda
nästkommande dag.
Notice of Subscription must be received by the Company prior to 6 p.m. (Swedish time) on
the date of exercise, and at latest at 4 p.m. (Swedish time) on the final date of the
Subscription Period. A notice of exercise received after 4 p.m. on any day, will be considered
received by the Company on the following day.

6.3

Inges inte anmälan om Teckning inom i punkt 6.2 angiven tid, upphör all rätt enligt
Teckningsoptionerna att gälla.
Where a notice of Subscription is not submitted within the period set forth in Section 6.2 any
and all rights pursuant to the Warrants shall expire.

6.4

Teckning verkställs av Bolaget genom att de nya Aktierna upptas som interimsaktier i
aktieboken till dess att Bolagsverket registrerat de nya Aktierna, varefter interimsaktierna
omvandlas till aktier.
A Subscription will be effected by the Company through the registration of the new Shares
as interim shares in the share register until the Swedish Companies Registration Office has
registered the new Shares, upon which the interim shares will be converted to shares.

7.

Betalning av Aktier / Payment of Shares
Vid anmälan om Teckning ska betalning för Aktierna omedelbart erläggas i pengar.
Betalning ska ske till av Bolaget anvisat konto.

Following Subscription, payment for the Shares shall be made immediately in cash.
Payment shall be made to an account designated by the Company.
8.

Utdelning på ny Aktie / Dividends of new Shares
Aktie som utgivits efter nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därefter.
Shares which are issued after subscription will entitle to dividends for the first time at the
record date for dividends occurring immediately thereafter.

9.

Meddelanden / Notification
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska tillställas en Teckningsoptionsinnehavare
per e-post till sådan e-postadress som skriftligen meddelats till Styrelsen av sådan
Teckningsoptionshavare (eller sådan annan e-post- eller postadress som är känd för
Bolaget). Om Teckningsoptionsinnehavaren inte har meddelat någon e-postadress till
Styrelsen, har Bolaget ingen skyldighet att skicka meddelanden rörande
Teckningsoptionerna till sådan Teckningsoptionsinnehavare.
Notices concerning the Warrants shall be sent to a Warrant Holder by email to the email
address notified in writing to the Board by such Warrant Holder (or such other email or postal
address that the Company is aware of). The Company shall not have any obligation to send
any notices concerning the Warrants to any Warrant Holder who has not notified any email
address to the Board.

10.

Omräkning av Teckningskurs m m / Re-calculation of the Subscription Price etc.
Beträffande den rätt, som ska tillkomma Teckningsoptionsinnehavare i de situationer som
anges nedan ska följande gälla:
The following shall apply with respect to the rights vested in Warrant Holders in the event of
the circumstances set forth below:
A.

Vid fondemission ska Teckning, som påkallas på sådan tid att aktietilldelning inte kan
verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om
fondemission, verkställas först sedan stämman beslutat om fondemission. Aktier som
tillkommer på grund av Teckning som verkställs efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt
på VP-konto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i fondemission. Slutlig registrering på
VP-konto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.
Where the Company carries out a bonus issue of shares, Subscription shall be effected,
where a notification of Subscription is made at such time that it cannot be effected on or
before the fifth week day prior to the general meeting which resolves to carry out the share
issue, after a resolution has been adopted by the general meeting in respect thereof. Shares
which are issued as a consequence of Subscription effected after the adoption of a
resolution to carry out the share issue shall be recorded on an interim basis in a VP Account
which means that the holders of such Shares are not entitled to participate in the issue. Final
registration in a VP Account shall take place after the record date for the share issue.
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission ska en omräkning ske av dels
det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar, dels Teckningskursen. Omräkningen
utförs av Bolaget enligt följande formler:
In connection with Subscriptions effected after the adoption of the resolution to carry out the
bonus issue, a re-calculated Subscription Price and a re-calculated number of Shares which
each Warrant entitles the Warrant Holder to subscribe for shall be applied. The recalculations shall be made by the Company according to the following formulas:

omräknad Teckningskurs =

föregående Teckningskurs x antalet Aktier
före fondemissionen
antalet Aktier efter fondemissionen

omräknat antal Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av
=

re-calculated Subscription Price =

föregående antal Aktier, vartill varje
Teckningsoption berättigar till teckning av x
antalet Aktier efter fondemissionen
antalet Aktier före fondemissionen

previous Subscription Price x the number
of Shares prior to the bonus issue
the number of Shares after the bonus issue

re-calculated number of Shares for which
each Subscription Warrant entitles to
Subscription =

previous number of Shares which the
Subscription Warrant entitled the Warrant
Holder to subscribe for x the number of
Shares after the bonus issue
number of Shares prior to the bonus issue

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen liksom omräknat antal Aktier som varje
Teckningsoption berättigar Teckning av, fastställs av Bolaget snarast möjligt efter
bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för
emissionen.
The Subscription Price and the number of Shares re-calculated in accordance with the
above shall be determined by the Company as soon as possible following the adoption by
the general meeting of the resolution to carry out the bonus issue but shall be applied only
after the record date for the share issue.
B.

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av Aktierna, ska moment A
ovan äga motsvarande tillämpning, i vilket fall avstämningsdagen ska anses vara den dag
då sammanläggningen eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran av Bolaget.
Where the Company carries out a consolidation or a share split, subsection A above shall
apply correspondingly, in which case the record date shall be deemed to be the date on
which the consolidation or share split, upon request by the Company, is effected by
Euroclear.

C.

Genomför Bolaget en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier
mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - ska följande gälla:
Where the Company carries out a new issue of shares subject to the pre-emptive rights of
the shareholders to subscribe for new Shares in exchange for cash payment or payment
through set-off of claims against the Company, the following shall apply:
i.

Beslutas emissionen av styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om
emissionen anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Aktie, som
tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.
Where the Board of Directors resolves to carry out the share issue contingent upon
the approval of or pursuant to authorization by the general meeting, the resolution of
the share issue shall set forth the last date on which Shares issued pursuant to
Subscription entitle the Warrant Holders to participate in the share issue.

ii.

Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning, som påkallas på sådan tid
att den inte kan verkställas senast på sjätte bankdagen före den bolagsstämma som
ska pröva frågan om nyemission, verkställas först sedan stämman beslutat om
emission. Aktie, som tillkommer på grund av Teckning som verkställs efter
emissionsbeslutet upptas interimistiskt på VP-konto, vilket innebär att de inte ger rätt
att delta i nyemissionen. Slutlig registrering på VP-konto sker först efter
avstämningsdagen för nyemission.

Where the general meeting resolves to carry out the share issue, Subscription shall
be effected, where application for Subscription is made at such time that it cannot be
effected on or before the sixth banking day prior to the general meeting which
resolves to carry out the share issue, after the resolution on the share issue by the
general meeting. Shares which are issued based on Subscription effected after the
decision of share issue shall be recorded on an interim basis in a VP Account which
means that the holders of such Shares are not entitled to participate in the issue. Only
after the record date of the share issue the registration in the VP Account will become
final.
Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte
uppkommer, ska en omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av det antal Aktier vartill
varje Teckningsoption berättigar. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler.
In connection with Subscriptions which are effected at such time that no right to participate
in the share issue arises, a re-calculated Subscription Price and a re-calculated number of
Shares which each Subscription Warrant entitles the Warrant Holder to subscribe for shall
be applied. The re-calculations shall be made according to the following formulas:

omräknad Teckningskurs =

omräknat antal Aktier, som varje
Teckningsoption berättigar till
Teckning av =

Re-calculated Subscription Price=

re-calculated number of Shares for
which each Subscription Warrant
entitles to Subscription=

föregående Teckningskurs x Aktiens
genomsnittliga börskurs under den i
emissionsbeslutet fastställda tecknings- tiden
(Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på
grundval därav framräknade teoretiska värdet
på teckningsrätten
föregående antal Aktier, som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av x
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på
grundval därav framräknade teoretiska värdet
på teckningsrätten
Aktiens genomsnittskurs
previous Subscription Price x the average
market price of the Share during the
subscription period set forth in the resolution
approving the issue (the average Share
price)
average Share price increased by the
theoretical value of the subscription right
calculated on the basis thereof
previous number of Shares which the
Subscription Warrant entitled the Warrant
Holder to subscribe for x the average Share
price increased by the theoretical value of the
subscription right calculated on the basis
thereof
the average Share price

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista. I avsaknad av notering av
betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
The average Share price shall be deemed to be equivalent to the average of the calculated
average values, for each trading day during the subscription period, of the highest and
lowest transaction price according to Nasdaq Stockholm's official price list. In the event no

transaction price is quoted, the last bid price which is quoted as the closing price for such
date shall form the basis of the calculation. Days on which neither a transaction price nor a
bid price is quoted shall be excluded from the calculation.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:
The theoretical value of the subscription right shall be calculated according to the following
formula:

teckningsrättens värde =

value of subscription right =

det antal nya Aktier som högst kan komma
att utges enligt emissionsbeslutet x Aktiens
genomsnittskurs minus emissionskursen för
den nya Aktien
antalet Aktier före emissionsbeslutet.
the maximum number of new Shares that
may be issues according to the resolution
approving the issue x the average Share
price reduced by the Subscription Price of the
new Share
number of Shares prior to the adoption of the
resolution approving the issue.

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas
till noll.
In the event there is a negative value arising from the above-stated calculation, the
theoretical value of the subscription right shall be deemed to be zero.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning, som
verkställs därefter.
The re-calculated Subscription Price and re-calculated number of Shares as set forth above
shall be determined by the Company two Banking Days after the expiration of the
subscription period and shall apply to Subscriptions made thereafter.
Teckning verkställs ej under tiden från emissionsbeslutet till den dag då den omräknade
Teckningskursen fastställts enligt vad ovan sagts.
Subscription will not be effected during the period from the date of the resolution approving
the issue until the date of the determination of the re-calculated Subscription Price in
accordance with the above.
D.

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap aktiebolagslagen eller
konvertibler enligt 15 kap aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot
kontant betalning eller kvittning eller, vad gäller Teckningsoptioner, utan betalning – ska
beträffande rätten till deltagande i emissionen bestämmelserna i moment C första stycket i
och ii tillämpas på motsvarande sätt.
Where the Company carries out an issue of subscription warrants pursuant to Chapter 14
of the Swedish Companies Act or convertible bonds pursuant to Chapter 15 of the Swedish
Companies Act subject to the pre-emptive rights for shareholders to subscribe for new
Shares in exchange for a cash payment or by set-off, or as regards Subscription Warrants,
without payment – the provisions regarding the right of participation contained in subsection
C, first paragraph, i and ii shall apply correspondingly.
Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer
ska en omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av antal Aktier vartill varje
Teckningsoption berättigar. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:
In the event of Subscriptions which are effected at such time that no right to participate in
the share issue arises, a re-calculated Subscription Price and a re-calculation of the number
of Shares which each Subscription Warrant entitles the Warrant Holder to subscribe for shall

be applied. The re-calculations shall be made by the Company according to the following
formulas:

omräknad Teckningskurs =

omräknat antal Aktier, som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning
av =

re-calculated Subscription Price =

re-calculated number of Shares, for
which each Subscription Warrant
entitles to Subscription =

föregående Teckningskurs x Aktiens
genomsnittliga börskurs under den i
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden
(Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med
teckningsrättens värde
föregående antal Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av x
Aktiens genomsnittskurs ökad med
teckningsrättens värde
Aktiens genomsnittskurs
previous Subscription Price x the average
market price of the Share during the
subscription period set forth in the resolution
approving the issue (the average Share
price)
average Share price increased by the value
of the subscription right.
previous number of Shares that each
Subscription Warrant entitles to Subscription
for x the average Share price increased by
the value of the subscription right
average Share price

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i momentet C ovan.
The average Share price shall be calculated in accordance with the provisions set forth in
subsection C above.
Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen vid affärer i teckningsrätter enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista. I
avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid
beräkningen av teckningsrättens värde bortses från sådan dag.
The value of a subscription right shall be deemed to be equivalent to the average of the
calculated average values, for each trading day during the subscription period, of the highest
and lowest transaction price according to Nasdaq Stockholm’s official price list. In the event
no transaction price is quoted, the bid price which is quoted as the closing price shall form
the basis of the calculation. Days on which neither a transaction price nor a bid price is
quoted shall not be included for the purposes of the calculation.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som
verkställs därefter.
The re-calculated Subscription Price and re-calculated number of Shares as set forth above
shall be determined by the Company two Banking Days after the expiration of the
subscription period and shall apply to purchases made thereafter.
Teckning verkställs under tiden från emissionsbeslutet till den dag den omräknade
Teckningskursen fastställts, enligt vad ovan sagts.

Subscription will be effected during the period from the date of the resolution approving the
issue until the date of the determination of the re-calculated Subscription Price in
accordance with the above.
E.

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A-D ovan rikta ett erbjudande till
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, av
Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan
nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag,
ska vid Teckning, som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt
till deltagande i erbjudandet omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av det antal Aktier
vartill varje Teckningsoption berättigar. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande
formler:
In the event the Company, under circumstances other than those set forth in subsections A
– D above, directs an offer to the shareholders, based upon pre-emptive rights pursuant to
the principles set forth in Chapter 13, section 1 of the Companies Act, to purchase securities
or rights of any kind from the Company or where the Company resolves, pursuant to the
above-stated provisions, to distribute to its shareholders such securities or rights without
consideration, a re-calculated Subscription Price and a re-calculated number of Shares
which each Subscription Warrant entitles the Warrant Holder to purchase shall be applied
in conjunction with subscriptions which are effected at such time that Shares acquired as a
consequence thereof do not entitle the Warrant Holder to participate in the offer. Recalculations shall be made by the Company according to the following formulas:

omräknad Teckningskurs =

omräknat antal Aktier, som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning
av =

re-calculated Subscription Price =

föregående Teckningskurs x Aktiens
genomsnittliga börskurs under den i
erbjudandet fastställda anmälningstiden
(Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av
rätten till deltagande i erbjudandet
(deltaganderättens värde)
föregående antal Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av x
Aktiens genomsnittskurs ökad med
deltaganderättens värde
Aktiens genomsnittskurs

previous Subscription Price x the average
market price of the Share during the
acceptance period set forth in the offer
(average Share price)
average Share price increased by the value
of participation in the offer (value of the
participation right

re-calculated number of Shares, for
which each Subscription Warrant
entitles to Subscription =

previous number of Shares for which each
Subscription Warrant entitles to Subscription
x the average Share price increased by the
value of the participation right
average Share price

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.
The average Share price shall be calculated in accordance with the provisions set forth in
subsection C above.
Deltaganderättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta

betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista. I avsaknad av notering av
betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. I avsaknad
av notering av betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av
deltaganderättens värde bortses från sådan dag.
The value of the participation right shall be deemed to be the average of the calculated
average values, for each trading day during the relevant period, of the highest and lowest
transaction price according to Nasdaq Stockholm’s official price list. In the event no
transaction price is quoted, the bid price which is quoted as the closing price for such date
shall form the basis of the calculation. Days on which neither a transaction price nor a bid
price is quoted shall not be included for the purposes of the calculation.
För det fall att handel med deltaganderätter som avses i föregående stycket ej ägt rum, ska
omräkningen av Teckningskursen och det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar
till Teckning av, ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta
moment E, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter
som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara
genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med sådan notering av
högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Nasdaq
Stockholm, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband
med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss
eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet
bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning
av Teckningskurs och antal Aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta
stycke nämnda perioden om 25 börsdagar. Om sådan notering ej äger rum, ska värdet av
rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den
marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till
följd av erbjudandet.
In the event trading in participation rights, as specified in the preceding paragraph, has
otherwise not taken place, a re-calculation of the Subscription Price and a re-calculation of
the number of shares which each Subscription Warrant entitles the Warrant Holder to
purchase shall be made to the extent possible upon the application of the principles set forth
above in this subsection E, whereupon the following shall apply. Where a listing is carried
out in respect of the securities or rights which are offered to the shareholders, the value of
the right to participate in the offer shall be deemed to be the average of the calculated
average values, for each trading day during a period of 25 trading days commencing on the
first day for listing, of the highest and lowest transaction price during the day for transactions
in these securities or rights on Nasdaq Stockholm, where applicable reduced by any
consideration paid for such securities or rights in conjunction with the offer. In the absence
of a quotation of the bid price, the closing transaction price quoted shall form the basis of
the calculation. Days on which neither a transaction price nor a bid price is quoted shall not
be included for the purposes of the calculation. The period of notification determined in the
offer, shall at the re-calculation of the Subscription Price and the number of Shares
according to this paragraph correspond to 25 trading days as stated above. In the event that
such listing does not take place, the value of the right to participate in the offer shall, to the
extent possible, be determined based upon the change in market value regarding the
Company's Shares which is deemed to have arisen as a consequence of the offer.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter
erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs efter det att sådant
fastställande skett.
The re-calculated Subscription Price according to the above shall be established by the
Company immediately after the expiration of the period of offer and shall be applied to
Subscription made after such determination.
Teckning verkställs ej under tiden från beslut om erbjudande till den dag den omräknade
Teckningskursen fastställas enligt vad ovan sagts.
Subscription will not be effected during the period from the date of the resolution approving
the issue until the date of the determination of the re-calculated Subscription Price according
to the above.

F.

Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen –
med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom
kvittning eller, vad gäller Teckningsoptioner, utan betalning – äger Bolaget besluta att ge
samtliga Teckningsoptionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer
aktieägarna. Därvid ska varje Teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att Teckning ej
verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier som Teckningsoptionsinnehavarna skulle
ha erhållit, om Teckning på grund av Teckningsoption verkställts av det antal Aktier, som
varje Teckningsoption berättigade till Teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission.
In the event the Company carries out a new issue or an issue according to Chapter 14 or
15 of the Swedish Companies Act – based on the pre-emptive rights of the shareholders
and against cash payment or against payment by set-off or, in respect of Subscription
Warrants, without payment – the Company may decide to grant all Warrant Holders the
same pre-emptive right as granted to the shareholders according to the resolution. Each
Warrant Holder, notwithstanding that Subscription has not been effected, thereby will be
considered as owner of the number of Shares that the Warrant Holder would have received,
if Subscription for the number of Shares that each Subscription Warrant entitles to has been
effected at the time of the resolution on the issue.
Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment
E ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning; dock att det antal
Aktier som Teckningsoptionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska
fastställas efter det antal Aktier, som varje Teckningsoption berättigade till Teckning av vid
tidpunkten för beslutet om erbjudandet.
If the Company decides on a directed offer to the shareholders as described in subsection
E above, what is stated in the previous paragraph shall apply correspondingly, however,
that the number of Shares considered owned by the Warrant Holder shall be determined
based on the number of Shares that each Subscription Warrant entitled the Warrant Holder
to subscribe for at the time the offer was resolved.
Om Bolaget skulle besluta att ge Teckningsoptionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med
bestämmelserna i detta moment F, ska någon omräkning enligt moment C, D eller E ovan
inte äga rum.
Should the Company decide to grant the Warrant Holders pre-emptive rights according to
the provisions in this subsection F, no re-calculation according to subsections C, D or E
above shall be made.

G.

Fattar Bolaget beslut om kontant utdelning till aktieägarna ska Teckningskursen och det
antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna omräknas av Bolaget enligt
följande formler:
Should the Company decide on a cash dividend to its shareholders, the Subscription Price
and a re-calculation of the number of Shares which each Subscription Warrant entitles the
holder to purchase shall be carried out by the Company in accordance with the following
formulas:

omräknad Teckningskurs =

omräknat antal Aktier =

föregående Teckningskurs x volymviktad
genomsnittskurs på den första dag aktien
handlas utan rätt till utdelning
volymviktad genomsnittskurs ökad med
utbetald vinst per aktie
föregående antal Aktier som varje
Teckningsoption ger rätt att teckna x
volymviktad genomsnittskurs ökad med
utbetald vinst per aktie
volymviktad genomsnittskurs på den första
dag aktien handlas utan rätt till utdelning

re-calculated Subscription Price =

previous Subscription Price x volumeweighted average share price on the first day
the share is listed without any right to dividend
volume-weighted average share price
increased by the paid dividend per share

re-calculated number of Shares =

H.

previous number of Shares for which the
Subscription Warrant entitles the Warrant
Holder to subscribe x volume-weighted
average share price increased by the paid
dividend per share
volume-weighted average share price on the
first day the share is listed without any right to
dividend

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning
är obligatorisk, ska Teckningskursen och det antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt
att teckna omräknas av Bolaget enligt följande formler:
In the event the Company’s share capital is reduced through a distribution to the
shareholders, and the reduction is compulsory, a re-calculated Subscription Price and a recalculation of the number of Shares which each Subscription Warrant entitles the holder to
purchase shall be carried out by the Company in accordance with the following formulas:

omräknad Teckningskurs =

omräknat antal Aktier =

re-calculated Subscription Price =

re-calculated number of Shares =

föregående Teckningskurs x Aktiens
genomsnittliga börskurs under en tid av 25
börsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktierna
noteras utan rätt till återbetalning (Aktiens
genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp
som återbetalas per aktie
föregående antal Aktier som varje
Teckningsoption ger rätt att teckna x Aktiens
genomsnittskurs ökad med ett belopp som
återbetalas per Aktie______
Aktiens genomsnittskurs
previous Subscription Price x the average
market price of the Share during a period of
25 trading days calculated from the day on
which the Share is listed without any right to
participate in the distribution (average Share
price)
average Share price increased by the amount
distributed for each Share
previous number of Shares for which the
Subscription Warrant entitles the Warrant
Holder to subscribe x average Share price
increased by the amount distributed for each
Share
average Share price

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.
The average Share price is calculated in accordance with the provisions set forth in
subsection C above.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska istället
för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp
användas enligt följande:
On re-calculation according to the above and where the reduction is made by redemption of
Shares, instead of the actual amount repaid per share an estimated repayment amount shall
be used as follows:

beräknat återbetalningsbelopp per Aktie
=

estimated repayment amount per Share =

det faktiska belopp som återbetalas per
Aktie minskat med Aktiens genomsnittliga
börskurs under en tid av 25 börsdagar
närmast före den dag då Aktien noteras
utan rätt till deltagande i minskningen
(Aktiens genomsnittskurs)
det antal Aktier i Bolaget som ligger till
grund för inlösen av en Aktie minskat med
talet 1
The actual amount repaid per Share
reduced by the average Share price during
a period of 25 trading days prior to the date
when the Share is quoted without a right to
participate in the reduction (average Share
price)
the number of shares in the Company
forming the basis of the redemption of one
share reduced by the figure 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment
C ovan.
The average Share price is estimated in accordance with what is stated in subsection C
above.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och antalet Aktier fastställs av Bolaget två
bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas vid
Teckning, som verkställs därefter.
The re-calculation of the Subscription Price and the re-calculated number of Shares stated
above shall be determined by the Company two Banking Days after the expiration of the
stated period of 25 trading days and shall be applied to Subscription effected thereafter.
Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då den
omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier fastställts enligt vad ovan
sagts.
Subscription will not be effected during the period from the date of resolution on reduction
up to and including the date when the re-calculated Subscription Price and the re-calculated
number of Shares have been determined according to what is stated above.
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till
aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget – utan att fråga är om
minskning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av Aktier men där, enligt Bolagets
bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är
att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och
antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, utföras av Bolaget med
tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H.
If the share capital of the Company is reduced by redemption of Shares with repayment to
the shareholders, which reduction is not mandatory, or if the Company – without it being a
question of reduction of the share capital – would repurchase own Shares but, in the opinion
of the Company, such repurchase with regard to its technical framing and economic effects
should be equated with a reduction which is mandatory, a re-calculation of the Subscription
Price and the number of Shares that each Subscription Warrant entitles the Warrant Holder

to subscribe for shall be made by the Company, to the extent possible by the application of
the principles stated in this subsection H.
I.

Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna bestämmelse 10, eller annan liknande åtgärd
med liknande effekt och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd
omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej
kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som
Teckningsoptionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska
Bolaget genomföra omräkningarna av Teckningskursen och av antalet Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt
resultat.
If the Company takes actions described in this section 10, or any other similar action
leading to the similar effect and, in the opinion of the Company, the application of the recalculation formulas stated herein, with regard to the technical framing of the action or for
some other reason, would not be possible or lead to the economic compensation received
by the Warrant Holder in proportion to the shareholders would not be reasonable, the
Company shall carry out the re-calculations of the Subscription Price and the number of
Shares for which each Subscription Warrant entitles to Subscription for the purpose of a
reasonable result of the re-calculations.

J.

Vid omräkning av Teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till närmast jämnt tiotal
öre varvid 5 öre ska avrundas uppåt. Antalet Aktier avrundas till två decimaler.
In conjunction with re-calculation in accordance with the above, the Subscription Price shall
be rounded to the nearest SEK 0.10, whereupon SEK 0.05 shall be rounded upwards, and
the number of Shares shall be rounded to two decimal places.

K.

Skulle bolagsstämman godkänna en fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen eller
annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom Bolaget ska uppgå i annat
bolag, får anmälan om Teckning därefter ej ske.
In the event the general meeting approves a merger plan in accordance with Chapter 23,
section 15 of the Companies Act or other equivalent corporate law legislation, pursuant to
which the Company is to be merged into another company, applications for Subscription
may not thereafter be made.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska
Teckningsoptionsinnehavare genom meddelande enligt 9 ovan underrättas om
fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet
i den avsedda fusionsplanen samt ska Teckningsoptionsinnehavare erinras om att anmälan
om Teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som
angivits i föregående stycke.
Not later than two months prior to a final determination by the Company in respect of a
merger as set forth above, notice shall be given to Warrant Holders in accordance with
section 9 above in respect of the intended merger. Such notice shall set forth the principal
contents of the intended merger plan and each Warrant Holder shall be notified that
applications for Subscription may not be made following a final decision regarding the
merger in accordance with the provisions set forth in the preceding paragraph.
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska
Teckningsoptionsinnehavare – oavsett vad som i 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
anmälan om Teckning – äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då
meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på
femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska
uppgå i annat bolag ska godkännas.
In the event the Company gives notice regarding a planned merger in accordance with the
above, each Warrant Holder, irrespective of that which is set forth in section 4 above
regarding the earliest time at which applications for Subscription may be made, shall be
entitled to apply for Subscription commencing on the date on which notice is given regarding
the intended merger, provided that it is possible to effect Subscription not later than the fifth

weekday prior to the general meeting at which the merger plan, pursuant to which the
Company is to be merged into another company, is to be approved.
L.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, eller annan
motsvarande associationsrättslig lagstiftning, ska följande gälla.
If the Company makes a merger plan in accordance with Chapter 23, Section 28 of the
Companies Act or other equivalent corporate law legislation, the following shall apply.
Äger ett moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt
att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det
fall att sista dag för anmälan om Teckning enligt 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande,
fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom
60 dagar från offentliggörandet.
If the parent company owns all the Shares in the Company and the Board of the Company
announces its intention to draw up a merger plan according the provisions of the act stated
in the preceding paragraph, then the Company shall, if the last date for Subscription
according to section 4 above occurs after such announcement, determine a new last date
for notification of Subscription (the final date). The final date shall occur within 60 days from
the announcement.
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment L, ska –
oavsett vad som i 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning –
Teckningsoptionsinnehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget
ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt 9 ovan erinra
Teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning ej får ske efter
slutdagen.
In the event the announcement has been made in accordance with what is stated in this
subsection L, the Warrant Holder shall - irrespective of what is said in section 4 above
regarding the earliest date for notification of Subscription – be entitled to make such
notification up to the final date. The Company shall not later than four weeks prior to the
final date by notification according to section 9 above remind the Warrant Holder of this right
and that notification of Subscription is not permitted after the final date.

M.

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett
likvidationsgrunden, Teckning ej därefter påkallas. Rätten att göra anmälan om Teckning
upphör i och med likvidationsbeslutet oavsett om detta vunnit laga kraft eller ej. Senast två
månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i likvidation
jämlikt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska Teckningsoptionsinnehavarna genom meddelande
enligt 9 ovan underrättas om den planerade likvidationen. I meddelandet ska intagas en
erinran om att anmälan om Teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om
likvidation.
In the event it is resolved that the Company shall enter into liquidation pursuant to Chapter
25 of the Companies Act, regardless of the grounds for the liquidation, applications for
Subscription may not thereafter be made. The right to make an application for Subscription
shall terminate in conjunction with the resolution to place the Company in liquidation,
regardless of whether such resolution has entered into effect. Not later than two months
prior to a determination by the general meeting as to whether the Company shall be placed
into liquidation pursuant to Chapter 25, section 1 of the Companies Act, notice shall be given
to Warrant Holders in accordance with section 9 above in respect of the intended liquidation.
The notice shall state that applications for Subscription may not be made following the
adoption of a resolution by the general meeting that the Company shall enter into liquidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad likvidation enligt ovan, ska
Teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i övrigt gäller om rätt till Teckning enligt 4
ovan - äga rätt att teckna från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan
verkställas vid sådan tid att Aktien kan företrädas vid den bolagsstämma vid vilken frågan
om Bolagets likvidation ska behandlas.
In the event the Company gives notice of an intended liquidation in accordance with the
above, each Warrant Holder shall, irrespective of that which is set forth in section 4 above
regarding the earliest time at which application for Subscription may be made, be entitled to

apply for Subscription commencing on the date on which notice is given, provided that it is
possible to effect Subscription at such time that the Share can be represented at the general
meeting at which the issue of the Company's liquidation shall be addressed.
N.

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen,
varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas
av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, ska, förutsatt att
delningen registreras vid Bolagsverket, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid,
att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av delningsvederlag, av Bolaget
tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje
Teckningsoption ger rätt att teckna, så långt möjligt enligt principerna i moment G ovan.
Should the general meeting approve a de-merger plan according to Chapter 24, section 17
of the Companies Act, according to which the Company shall be divided so that a part of
the Company’s assets and debts are taken over by one or several other companies against
payment to the shareholders in the Company, the Company shall, provided that the partition
is registered with the Swedish Companies Registration Office, at a notification of
Subscription made during the period of partition resulting in the Shares received not being
subject to partition payment, apply a re-calculated Subscription Price and a re-calculated
number of Shares that each Subscription entitles the Warrant Holder to subscribe for, to the
extent possible in accordance with the principles in subsection G above.
Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot
vederlag till aktieägarna i Bolaget ska så långt möjligt bestämmelserna i moment L ovan
äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att göra anmälan om Teckning
upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse
till Teckningsoptionsinnehavare ska ske senast en månad innan den bolagsstämma som
ska ta ställning till delningsplanen.
Where all assets and liabilities of the Company are taken over by two or more other
companies, on paying consideration to the shareholders of the company, the provisions of
subsection L above shall to the extent possible apply correspondingly. This means, inter
alia, that the right to demand subscription shall terminate simultaneously with the registration
in accordance with the Swedish Companies Act Chapter 24, section 27 and that notice shall
be given to the Warrant Holder not later than one month prior to a determination by the
general meeting of shareholders on the division plan.

O.

Oavsett vad under moment K, L, M och N sagts om att Teckning ej får ske i samband med
fusion, likvidation eller delning ska rätten att teckna åter inträda för det fall att fusionen
respektive delningen ej genomförs eller likvidationen upphör.
Notwithstanding the provisions set forth in subsections K, L, M and N above stating that
applications for Subscription may not be made following the approval of a merger, liquidation
or partition plan, the right to make an application for Subscription shall re-apply in
circumstances where the merger and the partition, respectively, is not carried out or the
liquidation is terminated.

P.

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Teckning ej därefter ske från
tidpunkten för konkursbeslutet. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får
Teckning återigen ske.
In the event the Company is declared bankrupt, application for Subscription may not take
place after the date of the receiving order. Where, however, the receiving order is reversed
by a court of higher instance, application for Subscription may be made.

Q.

Vad som ovan sagts rörande notering på Nasdaq Stockholm ska gälla även för det fall
Bolagets Aktier är föremål för notering på annat likvärdigt sätt. Hänvisning till Nasdaq
Stockholm ska då avse sådan reglerad marknad eller annan marknadsplats.
What is stated above concerning quoting at Nasdaq Stockholm shall apply even if the
Company’s Shares are subject to quotation in another equitable way. References to Nasdaq
Stockholm then shall apply to such exchange or market.

R.

Om Bolaget inte är noterat när omräkning ska ske, så ska Bolaget genomföra omräkning på
ett sätt som är ändamålsenligt i syfte att en sådan omräkning leder till ett skäligt resultat.

If the Company’s Shares are not listed, the Company shall perform the re-calculations in a
way that is appropriate to ensure that such a re-calculation will lead to a reasonable result.
11.

Begränsning av ansvar / Limitation of liability

11.1

Beträffande de på Bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras
gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout, även om Bolaget
själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd, i den mån inte annat följer av lagen om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
With respect to the actions incumbent on the Company, the Company shall not be deemed
liable for loss due to Swedish or foreign legal decrees, Swedish or foreign action by
authorities, acts of war, strikes, blockades, boycotts and lockouts, even if the Company itself
undertakes, or is the object of, such actions, unless the Swedish Central Securities
Depositories and Financial Instruments Accounts Act provides otherwise.

11.2

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget
varit normalt aktsamt. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
The Company shall not be obligated to provide compensation for loss arising in other
situations if the Company has exercised normal prudence. The Company shall not in any
case be liable for indirect damages.

11.3

Föreligger hinder för Bolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund
av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har
upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Bolaget, om ränta är utfäst, betala ränta
efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Bolaget inte skyldigt
att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar vid varje tid gällande referensränta
med tillägg för två procentenheter.
In the event the Company shall be hindered from making payment or taking any other action
by circumstances such as those described in the first paragraph, such action may be
deferred until the hindrance has ceased to exist. In case of deferred payment, the Company
shall, if interest has been offered, pay interest according to the interest applicable on the
maturity date. If interest has not been offered, the Company shall not be liable to pay interest
according to a higher interest rate than that corresponding to the from time to time applicable
reference interest plus two percentage points.

11.4

Är Bolaget till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot
betalning, har Bolaget för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de
villkor som gällde på förfallodagen.
If the Company due to the circumstances stated in the first paragraph is hindered to receive
payment, the Company shall be entitled to interest for the period during which the hindrance
exists only pursuant to the terms applicable on the maturity date.

11.5

Ovanstående begränsning av ansvar gäller även av Bolaget anlitat värdepappersinstitut,
värderingsinstitut eller bank.
The same limitation of liability shall apply to any financial institution, valuation institute or
bank engaged by the Company.

12.

Ändringar av villkor / Amendment of the terms
Bolaget äger ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller
myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt Bolagets bedömning, av praktiska
skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte
försämras.
The Company shall be entitled to amend these terms insofar as such amendments are
required by legislation, court decisions or decisions by public authorities, or if such
amendment, in the opinion of the Company, otherwise are deemed appropriate or necessary
for practical reasons and the rights of the Warrant Holders are not adversely affected.

13.

Sekretess / Confidentiality

13.1

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Teckningsoptionsinnehavare.
Unless authorised to do so, the Company may not provide information concerning a Warrant
Holder to third parties.

13.2

Om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear har Bolaget rätt att få följande uppgifter
från Euroclear om Teckningsoptionsinnehavarens konto i Bolagets avstämningsregister:
If the Warrants are registered with Euroclear, the Company shall be entitled to the following
information from Euroclear about the Warrant Holder’s account in the share register of the
Company:

14.

i.

Innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt
postadress; och
the holder’s name, personal identity number or other identity number and
address; and

ii.

antal Teckningsoptioner.
the number of Warrants.

Tillämplig lag och forum / Governing law and disputes
Svensk rätt (utan hänsyn till dess lagvalsregler) ska tillämpas på dessa villkor. Tvist som
uppstår i anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Reglerna för
Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas på Bolagets begäran. Om Skiljedomsreglerna ska
tillämpas, ska Bolaget ha rätt att bestämma huruvida skiljenämnden ska bestå av en eller
tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige och språket för
förfarandet ska vara engelska, om inte Teckningsoptionsinnehavaren är svensk. Parterna
till skiljeförfarandet ska hålla förfarandet strikt konfidentiellt.
These terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden,
without regard to its conflicts of laws principles. Any dispute shall be finally settled by
arbitration administered by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.
The Rules for Expedited Arbitrations shall apply if the Company so requests. In case the
Arbitration Rules shall apply, the Company shall have the right to determine whether the
Arbitral Tribunal shall be composed of one or three arbitrators. The seat of arbitration shall
be Stockholm, Sweden and the language to be used in the arbitral proceedings shall be
English, unless the Warrant Holder is Swedish. The parties to the arbitration proceedings
shall keep such proceedings strictly confidential.

______________________

