
  
   

 FÖRSLAG TILL BESLUT   

 Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”)  den 27 maj 2019:   

   

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman  
Ove Joanson föreslås väljas till ordförande vid årsstämman 2019.  

Punkt 10b. Förslag till beslut om resultatdisposition  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.  

Punkterna 11 och 12 Förslag beträffande styrelseval m.m.  
Valberedning som företräder mer än tolv procent av samtliga röster i Bolaget har lämnat 
följande förslag vad gäller punkterna 11 och 12:  

• antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter föreslås vara sex (6) ledamöter  
• styrelsearvodet föreslås utgå oförändrat med ett årligt belopp om 560.000 kronor, varav 

styrelseordföranden erhåller 150.000 kronor, vice ordförande erhåller 110.000 kronor 
och övriga ledamöter erhåller 75.000 kronor vardera; 

• revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning;  
• omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Ove Joanson, Jan Fock, Alexander 

Benitez, Juha Thümer, Agneta Bergvall och Michael Collaros;  
• omval av Ove Joanson som styrelseordförande;  
• omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med 

auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig  

Punkt 13. Förslag till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat 
incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef 
Huvudägare Christer Staaf, (”Huvudägaren”), föreslår att årsstämman den 27 maj 2019 
beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter 
och forskningschef (inhyrd konsult) i Kontigo Care AB (publ), org. nr 556956-2795 
(”Bolaget”) (”Teckningsoptionsprogram 2019/2022”) genom (A) beslut om emission av 
teckningsoptioner av serie 2019/2022:1 till Bolagets helägda dotterbolag KC Option AB 
(”Dotterbolaget”), och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av 
serie 2019/2022:1 från Dotterbolaget till styrelseledamöter i Bolaget, enligt nedan. 
 
(A) Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2019/2022:1 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera högst 350 000 teckningsoptioner av 
serie 2019/2022:1 på följande villkor: 
1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas 

av Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta 
teckningsoptionerna till styrelseledamöter samt forskningschef (inhyrd konsult) i 
Bolaget i enlighet med vad som framgår av förslaget under (B) nedan. Dotterbolaget 
ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår 
av förslaget under (B) nedan. Teckningsoptioner som inte tecknas av Dotterbolaget ska 
inte ges ut, dvs. någon subsidiär företrädesrätt föreligger inte.  



2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska 
användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022.  

3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget. 
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 15 juni 

2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant 

betalning till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av volymvägda 
genomsnittskursen för aktie i Bolaget enligt Nasdaq First North Stockholms officiella 
kurslista under de 10 handelsdagarna under perioden 28 maj - 12 juni 2019.  

6. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. den            
30 juni 2022 t.o.m. den 31 juli 2022. 

7. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att 
aktieteckning verkställts och aktien upptagits i aktieboken genom registrering hos 
Euroclear Sweden AB. 

8. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilagda villkor för 
teckningsoptioner av serie 2019/2022:1, bilaga A1, (”Optionsvillkoren”). Som framgår 
av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, 
nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. 
Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att 
tidigareläggas respektive senareläggas i vissa fall. 

9. Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överlåts till styrelseledamöter i 
Bolaget i enlighet med vad som framgår av förslaget under (B) nedan och samtliga 
teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att 
öka med 39 773kr (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell 
omräkning enligt Optionsvillkoren).  

10.  Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i 
emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos 
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

  
(B) Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av 

serie 2019/2022:1 

Huvudägaren föreslår att stämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för 
Teckningsoptionsprogram 2019/2022, överlåter högst 350 000 teckningsoptioner av serie 
2019/2022:1 till styrelseledamöter samt forskningschef (inhyrd konsult) i Bolaget på följande 
villkor: 
1. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma styrelseledamöter 

och forskningschef (inhyrd konsult) i Bolaget enligt nedan: 
(a) Styrelsens ordförande   78 000 optioner 
(b) Styrelsens vice ordförande  58 000 optioner 
(c) Övriga styrelseledamöter  39 000 optioner 
(d) Forskningschef   58 000 optioner 

  Deltagarna kan anmäla sig för förvärv av ett lägre, men inte högre, antal 
teckningsoptioner än vad han/hon erbjuds att förvärva.   

2. Teckningsoptionerna ska överlåtas för en köpeskilling motsvarande teckningsoptionens 
marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Beräkning av teckningsoptionens 
marknadsvärde ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av 
Black & Scholes värderingsmodell. 



3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske på särskild anmälningssedel senast 
den 15 juni 2019.   

4. Förvärvade teckningsoptioner ska betalas senast den 20 juni 2019 genom insättning på 
av Dotterbolaget anvisat bankkonto. 

5. Dotterbolaget ska ha rätt att förlänga anmälningstiden och betalningstiden. 
6. En förutsättning för att få förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är att den 

berättigade vid tidpunkten för förvärvet av teckningsoptionerna är styrelseledamot i 
Bolaget och varken själv sagt upp sig från sin position eller blivit uppsagd. En 
ytterligare förutsättning för att få förvärva teckningsoptioner är att styrelseledamoten 
vid tidpunkten för förvärvet har träffat ett s.k. hembudsavtal med Bolaget enligt vilket 
den anställde är förpliktigad att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva 
teckningsoptionerna för det fall den styrelseledamoten avser att överlåta 
teckningsoptionerna eller om styrelseledamotens uppdrag i Bolaget upphör inom viss 
tid samt i vissa andra fall.  

  
(C) Kompletterande information 

Motiv till förslaget och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 
Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett 
teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef 
(inhyrd konsult) i Bolaget. Genom ett sådant program erbjuds styrelsen en möjlighet att ta 
del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för 
Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och 
samhörighetskänslan med Bolaget. Huvudägaren bedömer att det kan få en positiv inverkan 
på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.  
Tidigare incitamentsprogram och utspädning  
Det finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget. 
Per dagen för förslaget finns det 23 071 533 aktier i Bolaget. 
Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 
2019/2022 (teckningsoptioner av serie 2019/2022:1) tecknas, överlåts och utnyttjas för 
teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 350 000 (med 
förbehåll för eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren). Om samtliga teckningsoptioner 
som kan ges ut i anslutning till Personaloptionsprogram 2019/2022 utnyttjas för teckning av 
aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 650 000 (med förbehåll för 
eventuell omräkning enligt optionsvillkoren för teckningsoptioner av serie 2019/2022:2). 
Om samtliga teckningsoptioner som förslås ges ut enligt beslut av stämman utnyttjas för 
teckning av aktier kommer således antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 
sammanlagt 1 000 000 vilket motsvarar en utspädning 4,2 procent av antalet aktier och 
röster i Bolaget. Utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och 
röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster. 
Kostnader 
Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska tecknas till marknadsvärde bedöms inte 
Teckningsoptionsprogram 2019/2022 medföra några kostnader för Bolaget i form av sociala 
avgifter eller liknande. 
Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering, baserad på ett 
marknadsvärde på den underliggande aktien om 3,90 kronor, 0,57 kronor per 
teckningsoption, vid antagande av en teckningskurs om 5,85 kronor per aktie, en volatilitet 
om 40 procent och en riskfri ränta om -0,26 procent.  
Kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av 
incitamentsprogrammet beräknas uppgå till ca 150 000 kronor. 
Påverkan på nyckeltal 



De teckningsoptioner som föreslås emitteras beräknas få en marginell effekt på Bolagets 
nyckeltal. 
Beredning av förslaget 
Förslaget har beretts av Huvudägaren i samråd med extern rådgivare. 
Majoritetskrav 
Beslut i enlighet med förslagen under (A) och (B) ovan föreslås antas som ett gemensamt 
beslut. För giltigt beslut i enlighet med förslagen krävs att beslutet biträds av aktieägare med 
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
stämman.  
 
 
 
Punkt 14. Förslag till beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram 
Styrelsen för Kontigo Care AB (publ), org. nr 556956-2795, ("Bolaget"), föreslår att 
årsstämman den 27 maj 2019 beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för samtliga 
anställda i Bolaget (”Personaloptionsprogram 2019/2022”), enligt (A) nedan. 
För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2019/2022 föreslår 
styrelsen även att stämman ska besluta om emission av teckningsoptioner av serie 
2019/2022:2 till Bolagets helägda dotterbolag KC Option AB (”Dotterbolaget”), samt 
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 från Dotterbolaget, 
enligt (B) nedan. 
 
(A) Förslag till beslut om inrättande av Personaloptionsprogram 2019/2022 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om inrättande av Personaloptionsprogram 
2019/2022 på i huvudsak följande villkor: 
1. Personaloptionsprogram 2019/2022 ska omfatta högst 650 000 personaloptioner.  
2. Varje personaloption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant 

betalning till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av volymvägda 
genomsnittskursen för aktie i Bolaget enligt Nasdaq First North Stockholms officiella 
kurslista under de 10 handelsdagarna under perioden 28 maj - 12 juni 2019.  

 Lösenpriset och det antalet aktier som varje personaloption berättigar till förvärv av 
kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller 
uppdelning (split) av aktier, nyemission, emission av teckningsoptioner eller 
konvertibler, samt i vissa andra fall, varvid omräkningsvillkoren för de 
teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt (B) ska tillämpas.  

3. Personaloptionerna ska erbjudas till anställda i Bolaget enligt nedan: 
(a) VD    250 000 optioner 
(b) Ledningsgrupp (5 personer) 300 000 optioner 
(c) Övriga anställda (personer) 100 000 optioner 

 Styrelsen i Bolaget ska besluta om vilka anställda som ska ingå i Kategori (b) respektive 
Kategori (c) samt hur många personaloptioner inom angivna maxantal som respektive 
anställd ska erbjudas, utifrån befattning, kvalifikation och individuell prestation. 

4. Anmälan att delta i Personaloptionsprogram 2019/2022 ska ha kommit in till Bolaget 
senast den 15 juni 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälningstiden. 

5. Tilldelning av personaloptioner till deltagare i programmet ska ske senast 20 juni 2019. 
6. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. 
7. De tilldelade personaloptionerna tjänas in den 30 juni 2022. Intjäning förutsätter att 

deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och varken själv sagt upp sig från sin 
anställning eller blivit uppsagd per dagen för intjäning. 



8. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller 
pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt personaloptionerna övergår på dödsboet 
i samband med deltagarens dödsfall. 

9. Tilldelade personaloptioner som har tjänats in kan utnyttjas under perioden fr.o.m. den            
30 juni 2022 t.o.m. den 31 juli 2022. 

 
10. Deltagande i Personaloptionsprogram 2019/2022 förutsätter dels att sådant deltagande 

lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med 
rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. 

11. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen 
ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2019/2022 
inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor. 

  
(B) Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 

samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2019/2022, 
föreslår styrelsen att stämman beslutar att emittera högst 650 000teckningsoptioner av serie 
2019/2022:2 på följande villkor: 
1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas 

av Dotterbolaget. Teckningsoptioner som inte tecknas av Dotterbolaget ska inte ges ut, 
dvs. någon subsidiär företrädesrätt ska inte föreligga.  

2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör 
ett led i inrättandet av Personaloptionsprogram 2019/2022.  

3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget. 
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 15 juni 

2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant 

betalning till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av volymvägda 
genomsnittskursen för aktie i Bolaget enligt Nasdaqs First Norths Stockholms officiella 
kurslista under de 10 handelsdagarna under perioden 28 maj - 12 juni 2019.  

6. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. dagen 
för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket t.o.m. den 31 augusti 2022. 

7. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att 
aktieteckning verkställts och aktien upptagits i aktieboken genom registrering hos 
Euroclear Sweden AB. 

8. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilagda villkor för 
teckningsoptioner av serie 2019/2022:2, bilaga A2, (”Optionsvillkoren”). Som framgår 
av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, 
nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. 
Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att 
tidigareläggas respektive senareläggas i vissa fall. 

9. Om emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för att möjliggöra 
leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2019/2022, kommer Bolagets 
aktiekapital att öka med 73 864 kr (med förbehåll för den ändring som kan föranledas 
av eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren). 

12.  Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i 
emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos 
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 



Styrelsen föreslår vidare att stämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får 
överlåta teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 till tredje man som utnyttjar dem och 
levererar aktier till deltagarna i samband med att personaloptionerna utnyttjas i enlighet 
med villkoren enligt (A) ovan eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att 
säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Personaloptionsprogram 2019/2022. 
 
(C) Kompletterande information 

Motiv till förslaget och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 
Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett 
personaloptionsprogram för anställda i Bolaget. Genom ett sådant program erbjuds de 
anställda en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda 
till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja 
motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att det kan få en 
positiv inverka på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.  
Tidigare incitamentsprogram och utspädning  
I denna del hänvisas till information under motsvarande rubrik i anslutning till förslaget till 
beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för 
styrelseledamöter i Bolaget (punkt 13 i förslaget till dagordning). På nämnda ställe redogörs 
för dessa frågor i förhållande till båda programmen. 
Kostnader 
Avsikten är att personaloptionerna skatterättsligt ska falla in under reglerna om s k 
kvalificerade personaloptioner. För dessa utgår inte sociala avgifter. För det fall villkoren inte 
uppfylls kan sociala avgifter komma att utgå. Någon kostnad för detta antas dock inte i detta 
förslag. 
Optionsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS2 – Aktierelaterade 
ersättningar. IFRS2 föreskriver att optionerna ska kostnadsföras som personalkostnad över 
intjänandeperioden och redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med 
IFRS2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Optionerna har inget marknadsvärde då de inte är 
överlåtbara. Det teoretiska värdet motsvarar teckningsoptionerna som erbjuds styrelse-
ledamöterna. Den totala kostnaden under programmets löptid uppskattas till ca 369 000 
kronor. 
Beredning av förslaget 
Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med extern rådgivare. 
Majoritetskrav 
Beslut i enlighet med förslagen under (A) och (B) ovan föreslås antas som ett gemensamt 
beslut. För giltigt beslut i enlighet med förslagen krävs att beslutet biträds av aktieägare med 
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
stämman.  

__________________________ 
 
 
Punkt 15. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av 
aktier  
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill 
årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie 
ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § 
andra stycket 1 - 3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. 
Styrelsens beslut om emission av aktier med stöd av bemyndigandet får aldrig medföra att 
antalet aktier i Bolaget efter emissionerna, efter fullt utnyttjande av dessa för teckning av 
aktier, inte ryms inom aktiekapitalets eller det högsta tillåtna antalet aktiers gränser enligt nu 



gällande bolagsordning. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller 
del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att förstärka Bolagets 
kapitalbas etc.  Om nyemission genomförs utan företrädesrätt ska emissionskursen nära 
ansluta till Bolagets aktiemarknadskurs vid tidpunkten för offentliggörandet av 
nyemissionen. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor 
fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra 
emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra 
för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, 
spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera Bolagets expansion, etc. 
Bemyndigandet kan inte användas för emission av aktier till styrelseledamöter, anställda 
eller andra som ingår i den krets som avses i 16 kap. 2 § aktiebolagslagen. För giltigt beslut i 
enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.  
 
Punkt 16. Förslag till beslut om utseende av valberedning  
Styrelsen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka ska 
representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största 
aktieägarna ska kontaktas av Bolagets ordförande på grundval av Bolagets, av Euroclear 
Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti året 
innan årsstämman infaller. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden AB, 
och som önskar att vara representerade i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens 
ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande 
ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största 
aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna 
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning 
beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas 
om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren eller ägargruppen. 
Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska 
offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före 
årsstämman.  För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också 
valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än 
två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot 
utsedd av den  
nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så 
snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning 
utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift ska vara 
att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag 
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens 
sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande 
fall, val av revisorer och revisorsarvoden. 
 
Punkt 17. Avslutande av årsstämman  
Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de 
smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av 
besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.    
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                             
Bilaga A1 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2019/2022:1 
I Kontigocare AB (publ) 
§ 1 Definitioner/ Definitions 
I dessa villkor ska följande ord och uttryck ha den innebörd som anges nedan. 
 

”Aktie” aktie i Bolaget; 

”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och 
anslutit sina aktier till Euroclear; 

”Avstämningskonto” 
 

konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella 
instrument som anges i lag (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument; 

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

”Bolaget” Kontigocare AB (publ), org. nr 556956-2795;  

”Euroclear” Euroclear Sweden AB, central värdepappersförvarare i Sverige; 

”Marknadsplats” en reglerad marknad, multilateral handelsplattform eller annan 
liknande organiserad marknadsplats; 

”Optionsinnehavare” den som i av Bolaget förd skuldbok/förteckning över 
Optionsrätterna är angiven som innehavare av Optionsrätt eller, 
när fysiskt teckningsoptionsbevis utfärdats avseende Optionsrätt, 
den som är innehavare av sådant teckningsoptionsbevis; 

”Optionsrätt” rätt att teckna Aktier mot kontant betalning enligt dessa villkor; 

”Teckning” teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt; och 

”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske. 

§ 2 Antal Optionsrätter, registrering m.m. 
Det sammanlagda antalet Optionsrätter uppgår till högst 350 000.  
Bolaget kommer att föra en skuldbok/förteckning över Optionsrätterna. En 
Optionsinnehavare kan dock alltid hos Bolaget begära att Bolaget ska utfärda 
teckningsoptionsbevis avseende dennes Optionsrätter. 
Om Bolaget är ett Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Optionsrätterna 
ska registreras på Avstämningskonto. Om så sker ska Optionsinnehavare på Bolagets 
anmaning omedelbart dels meddela Bolaget uppgifter om det värdepapperskonto på vilket 
Optionsinne-havarens Optionsrätter ska registreras, dels, i förekommande fall, till Bolaget 
eller Euroclear inlämna samtliga teckningsoptionsbevis som utfärdats avseende dennes 
Optionsrätter.   



Om Bolagets styrelse har fattat beslut enligt föregående stycke, ska styrelsen därefter vara 
oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta 
beslut om att Optionsrätterna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto. Om 
sådant beslut fattas, ska skuldbok/förteckning över Optionsrätterna åter föras och, om 
Optionsinnehavare så begär, teckningsoptionsbevis utfärdas. 
§ 3 Rätt att teckna nya Aktier 
Varje Optionsrätt berättigar Optionsinnehavaren att under perioden fr.o.m. den 30 juni 2022 
t.o.m. den 31 juli 2022, eller t.o.m. den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, 
teckna en ny Aktie mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av 
volymvägda genomsnittskursen för aktie i Bolaget enligt Nasdaqs First Norths Stockholms 
officiella kurslista under de 10 handelsdagarna under perioden 28 maj - 12 juni 2019.  
Omräkning av Teckningskursen och av det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. 
Bolaget ska vara skyldigt att om Optionsinnehavare så påkallar under ovan angiven tid, 
emittera det antal Aktier som avses med anmälan om Teckning. 
§ 4 Teckning av Aktier 
Teckning sker genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget (teckningslistor 
tillhandahålls av Bolaget), varvid det antal Optionsrätter som utnyttjas ska anges. Om 
teckningsoptionsbevis har utfärdats för de Optionsrätter som utnyttjas, ska 
Optionsinnehavaren vidare inlämna detta/dessa till Bolaget vid Teckning. 
Om Optionsrätt är registrerad på Avstämningskonto ska istället följande gälla. Vid Teckning 
ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär (anmälningssedlar tillhandahålls av 
Bolaget) inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut, varvid bl.a. det 
antal Optionsrätter som utnyttjas ska anges. 
§ 5 Betalning 
Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal Aktier som Teckningen avser. 
Betalning ska ske kontant till av Bolaget anvisat bankkonto. 
§ 6 Införande i aktiebok m.m. 
Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning ska styrelsen fatta beslut om tilldelning 
snarast efter att Teckningen avslutats. Anmälan om att tilldelningsbeslut fattats ska genast 
göras till Euroclear genom Bolagets försorg, varefter de nya Aktierna interimistiskt 
registreras på Avstämningskonto. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir 
registreringen på Avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa 
fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på Avstämningskonto. 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, ska styrelsen fatta beslut om 
tilldelning snarast efter att Teckningen avslutats, varefter de nya Aktierna genast ska föras in 
i Bolagets aktiebok. Anmälan för registrering av de nya Aktierna ska göras hos Bolagsverket 
genom Bolagets försorg. 
§ 7 Rätt till vinstutdelning 
Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
det att Aktien registrerats i Avstämningsregistret. 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning 
rätt till vinstutdelning första gången vid det utdelningstillfälle som följer närmast efter det att 
Aktierna förts in i Bolagets aktiebok. 
§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m. 
Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som 
tillkommer Optionsinnehavare, vad som följer enligt nedan. 
Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att 
Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets aktier. 



A. Fondemission 
Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där Teckning görs på sådan tid, att den 
inte kan verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – 
verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av 
Teckning verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, 
vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på 
Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om fondemission, 
ska Aktier som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya Aktierna 
tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt 
att delta i emissionen. 
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad 
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning 
av. 
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler:: 
 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x antalet Aktier i Bolaget före fondemissionen 
__________________________________________________ 
antalet Aktier i Bolaget efter fondemissionen 

omräknat antal 
Aktier som varje 
Optionsrätt 
berättigar till 
Teckning av  

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till teckning av 
x antalet Aktier i Bolaget efter fondemissionen 
__________________________________________________ 
antalet Aktier i Bolaget före fondemissionen 
 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt 
efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter 
avstämningsdagen för emissionen. 
B. Sammanläggning eller uppdelning (split) 
Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga aktier har 
bestämmelserna i punkt A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som 
avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets 
begäran, sker hos Euroclear. 
C. Nyemission av Aktier 
Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant 
betalning eller mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i 
emissionen på grund av Aktie som tillkommit på grund av Teckning: 

1. Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i emissionsbeslutet 
och, i förekommande fall, i underrättelsen enligt 13 kap 12 § aktiebolagslagen till 
aktieägarna, anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Aktie, som 
tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen. 

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning – där anmälan om Teckning görs 
på sådan tid, att Teckningen inte kan verkställas senast tre veckor före den 
bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt 
omräkning. Aktie, som tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på 
Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig 
registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 



Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje 
Optionsrätt berättigar till Teckning av. 
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler: 
 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i 
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade 
teoretiska värdet på teckningsrätten 

omräknat antal 
Aktier som 
varje 
Optionsrätt 
berättigar till 
Teckning av 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade 
teoretiska värdet på teckningsrätten 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta 
betalkursen enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs 
ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av 
vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 
Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel: 
 
teckningsrätten
s värde 

= det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt 
emissionsbeslutet x Aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för 
den nya Aktien 
__________________________________________________
_ 
antalet Aktier före emissionsbeslutet 

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till 
noll. 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens 
utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en 
omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av ett oberoende 
värderingsinstitut utsett av Bolaget. 
Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje 
Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, 
varvid det antal Aktier, som varje Optionsrätt före omräkning berättigar till Teckning av, 
upptas interimistiskt på Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Optionsrätt 
efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Aktier enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på 
Avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om Bolaget inte är 
Avstämningsbolag verkställs Teckning genom att de nya Aktierna upptas i aktieboken som 
interimsaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptas de nya Aktierna i aktieboken som 
aktier. 
D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner 
Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och 
mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller 



teckningsoptioner, utan betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om 
rätten att delta i nyemission på grund av Aktie som tillkommit genom Teckning motsvarande 
tillämpning. 
Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje 
Optionsrätt berättigar till Teckning av. 
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler: 
 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i 
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 

omräknat antal 
Aktier som 
varje 
Optionsrätt 
berättigar till 
Teckning av 

 
 

= 

föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter 
justering för emission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad 
som anges i punkt C ovan. 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens 
utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en 
omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av ett oberoende 
värderingsinstitut utsett av Bolaget. 
Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat 
antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till teckning av fastställs, ska bestämmelsen i 
punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. 
E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D 
Vid ett erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att med 
företrädesrätt enligt principerna i aktiebolagslagen av Bolaget förvärva värdepapper eller 
rättighet av något slag, ska vid Teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen 
Aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett 
omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av. Detsamma gäller om 
Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut värdepapper eller 
rättigheter utan vederlag. 
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler: 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i 
erbjudandet fastställda anmälningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i 
erbjudandet (inköpsrättens värde) 

omräknat antal 
Aktier som 
varje 
Optionsrätt 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 



berättigar till 
Teckning av 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att 
delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt 
möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier 
som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 
Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, 
ska omräkningen av Teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer 
som anges ovan, varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt ska fastställas 
med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas 
ha uppkommit till följd av erbjudandet. 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av ska fastställas av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens 
utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en 
omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av fastställas enligt denna punkt E. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av ett oberoende 
värderingsinstitut utsett av Bolaget. 
Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat 
antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelsen i 
punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. 
F. Likabehandling av Optionsinnehavare och aktieägare 
Vid nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för 
aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller 
teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge Optionsinnehavarna samma 
företrädesrätt som aktieägarna. Därvid ska varje Optionsinnehavare, utan hinder av att 
Teckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier som 
Optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts enligt den Teckningskurs och 
det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till teckning av som gällde vid tidpunkten 
för emissionsbeslutet. 
Vid ett sådant erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke ha 
motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Optionsinnehavaren ska anses vara ägare till 
ska därvid fastställas efter den Teckningskurs och det antal Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till teckning av som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. 
Om Bolaget beslutar att ge Optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med 
bestämmelserna i denna punkt F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E ovan av 
Teckningskursen eller det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till teckning av inte 
äga rum. 
G. Kontant utdelning till aktieägarna och ovillkorade aktieägartillskott  
Vid kontant utdelning till aktieägarna ska, vid Teckning som påkallas på sådan tid att 
därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till utdelningen, tillämpas en omräknad 
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning 
av. Omräkningen ska baseras på hela utdelningen från första kronan.  
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler: 
 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under en 
period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan 
rätt till utdelning (Aktiens genomsnittskurs) 



___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning som utbetalas per Aktie 

omräknat antal 
Aktier som 
varje 
Optionsrätt 
berättigar till 
Teckning av 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning som utbetalas per Aktie 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den 
ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs 
därefter. 
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats och det 
beslutas om kontant utdelning till aktieägarna ska, vid anmälan om Teckning som sker på 
sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till sådan utdelning, tillämpas en 
omräknad Teckningskurs. Omräkningen ska baseras på hela utdelningen från första kronan. 
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs minskad med utdelning som utbetalas per 
Aktie 
 

Bestämmelserna i denna punkt G rörande omräkning vid utdelning avser endast utdelning 
avseende stamaktier. Utdelning avseende preferensaktier föranleder inte omräkning. 
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och, i 
förekommande fall, omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av 
fastställts, ska bestämmelserna i punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning i 
tillämpliga delar. 
Om Bolaget erhåller ovillkorat aktieägartillskott, ska Teckningskursen räknas om med 
hänsyn härtill. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs + tillskott per Aktie x (1 + vid varje tid 
gällande STIBOR 360 dagar x (1 – aktuell bolagsskattesats))antal år sedan 

tillskottstillfället 
 

I övrigt ska vad som anges ovan i denna punkt G angående utdelning äga motsvarande 
tillämpning. 
H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna 
Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är 
obligatorisk, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje 
Optionsrätt berättigar till Teckning av. 
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler: 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under en 
period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan 
rätt till återbetalning (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie 

omräknat antal 
Aktier som 
varje 
Optionsrätt 

 
= 

föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 



berättigar till 
Teckning av 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska i stället 
för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie användas ett beräknat återbetalningsbelopp 
enligt följande: 
beräknat 
återbetalnings-
belopp per Aktie 

= det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens 
genomsnittliga betalkurs under en period om 25 handelsdagar 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 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna 
perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat 
antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna 
i punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. 
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en 
omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av fastställas enligt denna punkt H. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av ett oberoende 
värderingsinstitut utsett av Bolaget. 
Om Bolagets aktiekapital minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till 
aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget, utan att fråga är om 
minskning av aktiekapitalet, genomför återköp av egna 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 Optionsrätt berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt 
möjligt av de principer som anges ovan. 
I. Ändamålsenlig omräkning 
Genomför Bolaget en åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle, enligt Bolagets 
bedömning, tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens 
tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska 
kompensation som Optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, 
ska Bolaget genomföra omräkningen av Teckningskursen och det antal Aktier som varje 
Optionsrätt berättigar till Teckning av på det sätt Bolaget finner ändamålsenligt för att få ett 
skäligt resultat. 
J. Avrundning 
Vid omräkning av Teckningskursen och antalet Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
teckning av enligt denna § 8, ska Teckningskursen avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre 
ska avrundas uppåt, och antalet Aktier avrundas uppåt till två decimaler. 
K. Likvidation 
Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller 
oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation 
vunnit laga kraft eller inte. 
Senast fyra veckor innan bolagsstämma ska ta ställning till fråga om Bolaget ska träda i 
frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Optionsinnehavarna genom 



meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om 
att Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 
Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska 
Optionsinnehavare – oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av 
Teckning – ha rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats. Det 
gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 
bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 
L. Fusion 
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Teckning därefter inte ske. 
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 
Optionsinnehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I 
meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda 
fusionsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att Teckning inte får ske, sedan 
slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. 
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Optionsinnehavare äga 
rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt 
att Teckning kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken 
fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas. 
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla. 
Äger ett svenskt 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 påkallande av Teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant 
offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning (Slutdagen). Slutdagen 
ska infalla inom två månader från offentliggörandet. 
M. Delning 
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 aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad 
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning 
av, enligt principerna för utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på den del av 
Bolagets tillgångar och skulder som övertas av övertagande bolag. 
Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen 
varigenom Bolaget ska delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett 
eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, får teckning därefter inte 
ske eller verkställas. Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till frågan om 
godkännande av sådan delningsplan ska Optionsinnehavarna genom meddelande enligt § 9 
nedan underrättas om den planerade delningen. I meddelandet ska Optionsinnehavarna 
erinras om att Teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat att 
godkänna delningsplanen. Skulle Bolaget lämna sådant meddelande ska Optionsinnehavare 
– oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – ha rätt att 
göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om 
Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken 
frågan om godkännande av delningsplanen ska behandlas. 
N. Tvångsinlösen 
Äger en aktieägare, själv eller tillsammans med dotterföretag (enligt definitionen i 1 kap 11 § 
och    22 kap 1 § aktiebolagslagen), mer än 90 procent av aktierna i Bolaget, och offentliggör 
aktieägaren (majoritetsaktieägaren) sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i sista 
stycket punkt L sägs om Slutdag äga motsvarande tillämpning. 
Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska 
Optionsinnehavare äga rätt att göra sådant påkallande fram t.o.m. Slutdagen. Bolaget ska 



senast fem veckor före Slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra 
Optionsinnehavarna om denna rätt samt att påkallande av Teckning inte får ske efter 
Slutdagen. 
Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska 
avgöras av skiljemän, får Optionsrätten inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har 
avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken 
Teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har 
Optionsinnehavaren ändå rätt att utnyttja Optionsrätten under tre månader efter det att 
avgörandet vann laga kraft. 
O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning 
Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter 
beslut om likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till 
Teckning återinträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller. 
P. Konkurs eller företagsrekonstruktion 
Vid Bolagets konkurs eller om beslut fattas om att Bolaget ska bli föremål för 
företagsrekonstruktion får Teckning inte vidare verkställas. Om konkursbeslutet eller 
beslutet om företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning. 
Q. Vissa ägarförändringar 
Om någon skulle lämna ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Bolaget och 
aktieägare som tillsammans innehar mer än två tredjedelar av aktierna och rösterna i Bolaget 
vid tidpunkten för erbjudandet beslutar sig för att acceptera erbjudandet, ska Bolaget, så 
snart Bolaget har erhållit kännedom om accept av sådant erbjudande, underrätta 
Optionsinnehavarna härom genom meddelande enligt § 9 nedan. Skulle Bolaget lämna 
sådant meddelande, ska Optionsinnehavarna – oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste 
tidpunkt för Teckning – ha rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet 
lämnats. Optionsinnehavarens rätt till Teckning upphör 30 dagar efter det att Bolagets 
avsänt meddelandet. Därefter får Teckning inte ske. 
R. Byte av redovisningsvaluta 
Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara 
bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta 
som aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den 
växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet. 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning 
som verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan. 
S. Motsvarande villkor för kupongbolag 
I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid 
omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas 
jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag. 
§ 9 Meddelanden 
Meddelanden rörande Optionsrätterna ska skriftligen tillställas varje Optionsinnehavare 
under adress som är känd för Bolaget. 
§ 10 Ändring av villkor 
Bolagets styrelse har rätt att för Optionsinnehavarnas räkning besluta om ändring av dessa 
villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut gör det nödvändigt 
att ändra villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är 
ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och Optionsinnehavarnas rättigheter inte 
i något hänseende försämras. 
§ 11 Sekretess 
Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna 
uppgift om Optionsinnehavare. Bolaget äger rätt att, i förekommande fall, få följande 
uppgifter från Euroclear om Optionsinnehavares konto i Bolagets avstämningsregister: 



(i) Optionsinnehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt 
postadress; och 

(ii) antal Optionsrätter. 

§ 12 Skatter och avgifter 
Bolaget är inte ansvarigt eller på annat sätt skyldigt att betala skatt, avgift eller annan 
kostnad som kan uppkomma för Optionsinnehavare pga. förvärv, innehav, överlåtelse eller 
utnyttjande av Optionsrätt eller andra liknande dispositioner. 
§ 13 Begränsning av ansvar 
I fråga om de på Bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet 
inte kan göras gällande för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller 
utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller lockout eller annan 
liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller 
även om Bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.  
Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Bolaget varit 
normalt aktsamt. Bolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada.  
Föreligger hinder för Bolaget att vidta eller verkställa åtgärd på grund av omständighet som 
anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess att hindret upphört. 
Det som anges i denna § 13 ska – dock med beaktande av bestämmelserna i lag (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument – gälla också i de fall 
där Euroclear, kontoförande institut, oberoende värderingsinstitut eller annan på uppdrag av 
Bolaget/för Bolagets räkning vidtar åtgärd enligt dessa villkor.  
§ 14 Tillämplig lag och forum 
Svensk lag gäller för dessa Optionsrätter och därmed sammanhängande rättsfrågor.  
Tvist i anledning av dessa Optionsrätter ska avgöras av allmän domstol med Uppsala 
tingsrätt som första instans. Önskar en part istället att tvist slutligt ska avgöras genom 
skiljedom/ skiljeförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (”SCC”) har parten dock rätt till det om parten  tar på sig att dels ensam 
svara för samtliga med skiljeförfarandet förenade merkostnader, dels åtar sig att betala 
sådant förskottsbelopp/ställa sådan säkerhet som SCC kan komma att kräva. 
Om tvist ska avgöras genom skiljedom enligt ovan, ska Regler för Förenklat Skiljeförfarande 
tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och 
övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska 
SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. 
Skiljeförfarandets säte ska vara Uppsala. Språket för förfarandet ska vara svenska. Parterna 
förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i 
skiljedom i anledning av dessa Optionsrätter eller information om förhandlingar, 
skiljeförfarande eller medling i anledning av desamma. Vad som föreskrivs om sekretess i 
detta stycke gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, 
börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet. 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Bilaga A2 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2019/2022:2 
I Kontigocare AB (publ) 
§ 1 Definitioner/ Definitions 
I dessa villkor ska följande ord och uttryck ha den innebörd som anges nedan. 
 

”Aktie” aktie i Bolaget; 

”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och 
anslutit sina aktier till Euroclear; 

”Avstämningskonto” 
 

konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella 
instrument som anges i lag (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument; 

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

”Bolaget” Kontigocare AB (publ), org. nr 556956-2795;  

”Euroclear” Euroclear Sweden AB, central värdepappersförvarare i Sverige; 

”Marknadsplats” en reglerad marknad, multilateral handelsplattform eller annan 
liknande organiserad marknadsplats; 

”Optionsinnehavare” den som i av Bolaget förd skuldbok/förteckning över 
Optionsrätterna är angiven som innehavare av Optionsrätt eller, 
när fysiskt teckningsoptionsbevis utfärdats avseende Optionsrätt, 
den som är innehavare av sådant teckningsoptionsbevis; 

”Optionsrätt” rätt att teckna Aktier mot kontant betalning enligt dessa villkor; 

”Teckning” teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt; och 

”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske. 

§ 2 Antal Optionsrätter, registrering m.m. 
Det sammanlagda antalet Optionsrätter uppgår till högst 650 000.  
Bolaget kommer att föra en skuldbok/förteckning över Optionsrätterna. En 
Optionsinnehavare kan dock alltid hos Bolaget begära att Bolaget ska utfärda 
teckningsoptionsbevis avseende dennes Optionsrätter. 
Om Bolaget är ett Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Optionsrätterna 
ska registreras på Avstämningskonto. Om så sker ska Optionsinnehavare på Bolagets 
anmaning omedelbart dels meddela Bolaget uppgifter om det värdepapperskonto på vilket 
Optionsinne-havarens Optionsrätter ska registreras, dels, i förekommande fall, till Bolaget 
eller Euroclear inlämna samtliga teckningsoptionsbevis som utfärdats avseende dennes 
Optionsrätter.   
Om Bolagets styrelse har fattat beslut enligt föregående stycke, ska styrelsen därefter vara 
oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta 



beslut om att Optionsrätterna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto. Om 
sådant beslut fattas, ska skuldbok/förteckning över Optionsrätterna åter föras och, om 
Optionsinnehavare så begär, teckningsoptionsbevis utfärdas. 
§ 3 Rätt att teckna nya Aktier 
Varje Optionsrätt berättigar Optionsinnehavaren att under perioden fr.o.m. dagen för 
registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket t.o.m. den 31 augusti 2022, eller t.o.m. 
den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, teckna en ny Aktie mot kontant 
betalning till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av volymvägda genomsnittskursen 
för aktie i Bolaget enligt Nasdaqs First Norths Stockholms officiella kurslista under de 10 
handelsdagarna under perioden 28 maj - 12 juni 2019.  
Omräkning av Teckningskursen och av det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. 
Bolaget ska vara skyldigt att om Optionsinnehavare så påkallar under ovan angiven tid, 
emittera det antal Aktier som avses med anmälan om Teckning. 
§ 4 Teckning av Aktier 
Teckning sker genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget (teckningslistor 
tillhandahålls av Bolaget), varvid det antal Optionsrätter som utnyttjas ska anges. Om 
teckningsoptionsbevis har utfärdats för de Optionsrätter som utnyttjas, ska 
Optionsinnehavaren vidare inlämna detta/dessa till Bolaget vid Teckning. 
Om Optionsrätt är registrerad på Avstämningskonto ska istället följande gälla. Vid Teckning 
ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär (anmälningssedlar tillhandahålls av 
Bolaget) inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut, varvid bl.a. det 
antal Optionsrätter som utnyttjas ska anges. 
§ 5 Betalning 
Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal Aktier som Teckningen avser. 
Betalning ska ske kontant till av Bolaget anvisat bankkonto. 
§ 6 Införande i aktiebok m.m. 
Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning ska styrelsen fatta beslut om tilldelning 
snarast efter att Teckningen avslutats. Anmälan om att tilldelningsbeslut fattats ska genast 
göras till Euroclear genom Bolagets försorg, varefter de nya Aktierna interimistiskt 
registreras på Avstämningskonto. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir 
registreringen på Avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa 
fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på Avstämningskonto. 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, ska styrelsen fatta beslut om 
tilldelning snarast efter att Teckningen avslutats, varefter de nya Aktierna genast ska föras in 
i Bolagets aktiebok. Anmälan för registrering av de nya Aktierna ska göras hos Bolagsverket 
genom Bolagets försorg. 
§ 7 Rätt till vinstutdelning 
Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
det att Aktien registrerats i Avstämningsregistret. 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning 
rätt till vinstutdelning första gången vid det utdelningstillfälle som följer närmast efter det att 
Aktierna förts in i Bolagets aktiebok. 
§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m. 
Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som 
tillkommer Optionsinnehavare, vad som följer enligt nedan. 
Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att 
Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets aktier. 



A. Fondemission 
Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där Teckning görs på sådan tid, att den 
inte kan verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – 
verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av 
Teckning verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, 
vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på 
Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om fondemission, 
ska Aktier som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya Aktierna 
tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt 
att delta i emissionen. 
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad 
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning 
av. 
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler:: 
 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x antalet Aktier i Bolaget före fondemissionen 
__________________________________________________ 
antalet Aktier i Bolaget efter fondemissionen 

omräknat antal 
Aktier som varje 
Optionsrätt 
berättigar till 
Teckning av  

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till teckning av 
x antalet Aktier i Bolaget efter fondemissionen 
__________________________________________________ 
antalet Aktier i Bolaget före fondemissionen 
 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt 
efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter 
avstämningsdagen för emissionen. 
B. Sammanläggning eller uppdelning (split) 
Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga aktier har 
bestämmelserna i punkt A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som 
avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets 
begäran, sker hos Euroclear. 
C. Nyemission av Aktier 
Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant 
betalning eller mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i 
emissionen på grund av Aktie som tillkommit på grund av Teckning: 

3. Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i emissionsbeslutet 
och, i förekommande fall, i underrättelsen enligt 13 kap 12 § aktiebolagslagen till 
aktieägarna, anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Aktie, som 
tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen. 

4. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning – där anmälan om Teckning görs 
på sådan tid, att Teckningen inte kan verkställas senast tre veckor före den 
bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt 
omräkning. Aktie, som tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på 
Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig 
registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 



Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje 
Optionsrätt berättigar till Teckning av. 
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler: 
 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i 
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade 
teoretiska värdet på teckningsrätten 

omräknat antal 
Aktier som 
varje 
Optionsrätt 
berättigar till 
Teckning av 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade 
teoretiska värdet på teckningsrätten 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta 
betalkursen enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs 
ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av 
vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 
Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel: 
 
teckningsrätten
s värde 

= det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt 
emissionsbeslutet x Aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för 
den nya Aktien 
__________________________________________________
_ 
antalet Aktier före emissionsbeslutet 

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till 
noll. 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens 
utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en 
omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av ett oberoende 
värderingsinstitut utsett av Bolaget. 
Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje 
Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, 
varvid det antal Aktier, som varje Optionsrätt före omräkning berättigar till Teckning av, 
upptas interimistiskt på Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Optionsrätt 
efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Aktier enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på 
Avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om Bolaget inte är 
Avstämningsbolag verkställs Teckning genom att de nya Aktierna upptas i aktieboken som 
interimsaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptas de nya Aktierna i aktieboken som 
aktier. 
D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner 
Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och 
mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller 



teckningsoptioner, utan betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om 
rätten att delta i nyemission på grund av Aktie som tillkommit genom Teckning motsvarande 
tillämpning. 
Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje 
Optionsrätt berättigar till Teckning av. 
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler: 
 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i 
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 

omräknat antal 
Aktier som 
varje 
Optionsrätt 
berättigar till 
Teckning av 

 
 

= 

föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter 
justering för emission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad 
som anges i punkt C ovan. 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens 
utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en 
omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av ett oberoende 
värderingsinstitut utsett av Bolaget. 
Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat 
antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till teckning av fastställs, ska bestämmelsen i 
punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. 
E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D 
Vid ett erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att med 
företrädesrätt enligt principerna i aktiebolagslagen av Bolaget förvärva värdepapper eller 
rättighet av något slag, ska vid Teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen 
Aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett 
omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av. Detsamma gäller om 
Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut värdepapper eller 
rättigheter utan vederlag. 
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler: 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i 
erbjudandet fastställda anmälningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i 
erbjudandet (inköpsrättens värde) 

omräknat antal 
Aktier som 
varje 
Optionsrätt 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 



berättigar till 
Teckning av 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att 
delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt 
möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier 
som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 
Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, 
ska omräkningen av Teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer 
som anges ovan, varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt ska fastställas 
med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas 
ha uppkommit till följd av erbjudandet. 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av ska fastställas av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens 
utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en 
omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av fastställas enligt denna punkt E. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av ett oberoende 
värderingsinstitut utsett av Bolaget. 
Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat 
antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelsen i 
punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. 
F. Likabehandling av Optionsinnehavare och aktieägare 
Vid nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för 
aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller 
teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge Optionsinnehavarna samma 
företrädesrätt som aktieägarna. Därvid ska varje Optionsinnehavare, utan hinder av att 
Teckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier som 
Optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts enligt den Teckningskurs och 
det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till teckning av som gällde vid tidpunkten 
för emissionsbeslutet. 
Vid ett sådant erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke ha 
motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Optionsinnehavaren ska anses vara ägare till 
ska därvid fastställas efter den Teckningskurs och det antal Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till teckning av som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. 
Om Bolaget beslutar att ge Optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med 
bestämmelserna i denna punkt F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E ovan av 
Teckningskursen eller det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till teckning av inte 
äga rum. 
G. Kontant utdelning till aktieägarna och ovillkorade aktieägartillskott  
Vid kontant utdelning till aktieägarna ska, vid Teckning som påkallas på sådan tid att 
därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till utdelningen, tillämpas en omräknad 
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning 
av. Omräkningen ska baseras på hela utdelningen från första kronan.  
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler: 
 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under en 
period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan 
rätt till utdelning (Aktiens genomsnittskurs) 



___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning som utbetalas per Aktie 

omräknat antal 
Aktier som 
varje 
Optionsrätt 
berättigar till 
Teckning av 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning som utbetalas per Aktie 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den 
ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs 
därefter. 
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats och det 
beslutas om kontant utdelning till aktieägarna ska, vid anmälan om Teckning som sker på 
sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till sådan utdelning, tillämpas en 
omräknad Teckningskurs. Omräkningen ska baseras på hela utdelningen från första kronan. 
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs minskad med utdelning som utbetalas per 
Aktie 
 

Bestämmelserna i denna punkt G rörande omräkning vid utdelning avser endast utdelning 
avseende stamaktier. Utdelning avseende preferensaktier föranleder inte omräkning. 
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och, i 
förekommande fall, omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av 
fastställts, ska bestämmelserna i punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning i 
tillämpliga delar. 
Om Bolaget erhåller ovillkorat aktieägartillskott, ska Teckningskursen räknas om med 
hänsyn härtill. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs + tillskott per Aktie x (1 + vid varje tid 
gällande STIBOR 360 dagar x (1 – aktuell bolagsskattesats))antal år sedan 

tillskottstillfället 
 

I övrigt ska vad som anges ovan i denna punkt G angående utdelning äga motsvarande 
tillämpning. 
H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna 
Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är 
obligatorisk, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje 
Optionsrätt berättigar till Teckning av. 
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler: 
omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under en 
period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan 
rätt till återbetalning (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie 

omräknat antal 
Aktier som 
varje 
Optionsrätt 

 
= 

föregående antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 



berättigar till 
Teckning av 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska i stället 
för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie användas ett beräknat återbetalningsbelopp 
enligt följande: 
beräknat 
återbetalnings-
belopp per Aktie 

= det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens 
genomsnittliga betalkurs under en period om 25 handelsdagar 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 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna 
perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat 
antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna 
i punkt C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. 
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en 
omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av fastställas enligt denna punkt H. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av ett oberoende 
värderingsinstitut utsett av Bolaget. 
Om Bolagets aktiekapital minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till 
aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget, utan att fråga är om 
minskning av aktiekapitalet, genomför återköp av egna 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 Optionsrätt berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt 
möjligt av de principer som anges ovan. 
I. Ändamålsenlig omräkning 
Genomför Bolaget en åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle, enligt Bolagets 
bedömning, tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens 
tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska 
kompensation som Optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, 
ska Bolaget genomföra omräkningen av Teckningskursen och det antal Aktier som varje 
Optionsrätt berättigar till Teckning av på det sätt Bolaget finner ändamålsenligt för att få ett 
skäligt resultat. 
J. Avrundning 
Vid omräkning av Teckningskursen och antalet Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
teckning av enligt denna § 8, ska Teckningskursen avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre 
ska avrundas uppåt, och antalet Aktier avrundas uppåt till två decimaler. 
K. Likvidation 
Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller 
oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation 
vunnit laga kraft eller inte. 
Senast fyra veckor innan bolagsstämma ska ta ställning till fråga om Bolaget ska träda i 
frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Optionsinnehavarna genom 



meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om 
att Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 
Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska 
Optionsinnehavare – oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av 
Teckning – ha rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats. Det 
gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 
bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 
L. Fusion 
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Teckning därefter inte ske. 
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 
Optionsinnehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I 
meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda 
fusionsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att Teckning inte får ske, sedan 
slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. 
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Optionsinnehavare äga 
rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt 
att Teckning kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken 
fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas. 
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla. 
Äger ett svenskt 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 påkallande av Teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant 
offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning (Slutdagen). Slutdagen 
ska infalla inom två månader från offentliggörandet. 
M. Delning 
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 aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad 
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning 
av, enligt principerna för utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på den del av 
Bolagets tillgångar och skulder som övertas av övertagande bolag. 
Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen 
varigenom Bolaget ska delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett 
eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, får teckning därefter inte 
ske eller verkställas. Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till frågan om 
godkännande av sådan delningsplan ska Optionsinnehavarna genom meddelande enligt § 9 
nedan underrättas om den planerade delningen. I meddelandet ska Optionsinnehavarna 
erinras om att Teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat att 
godkänna delningsplanen. Skulle Bolaget lämna sådant meddelande ska Optionsinnehavare 
– oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – ha rätt att 
göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om 
Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken 
frågan om godkännande av delningsplanen ska behandlas. 
N. Tvångsinlösen 
Äger en aktieägare, själv eller tillsammans med dotterföretag (enligt definitionen i 1 kap 11 § 
och    22 kap 1 § aktiebolagslagen), mer än 90 procent av aktierna i Bolaget, och offentliggör 
aktieägaren (majoritetsaktieägaren) sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i sista 
stycket punkt L sägs om Slutdag äga motsvarande tillämpning. 
Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska 
Optionsinnehavare äga rätt att göra sådant påkallande fram t.o.m. Slutdagen. Bolaget ska 



senast fem veckor före Slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra 
Optionsinnehavarna om denna rätt samt att påkallande av Teckning inte får ske efter 
Slutdagen. 
Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska 
avgöras av skiljemän, får Optionsrätten inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har 
avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken 
Teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har 
Optionsinnehavaren ändå rätt att utnyttja Optionsrätten under tre månader efter det att 
avgörandet vann laga kraft. 
O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning 
Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter 
beslut om likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till 
Teckning återinträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller. 
P. Konkurs eller företagsrekonstruktion 
Vid Bolagets konkurs eller om beslut fattas om att Bolaget ska bli föremål för 
företagsrekonstruktion får Teckning inte vidare verkställas. Om konkursbeslutet eller 
beslutet om företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning. 
Q. Vissa ägarförändringar 
Om någon skulle lämna ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Bolaget och 
aktieägare som tillsammans innehar mer än två tredjedelar av aktierna och rösterna i Bolaget 
vid tidpunkten för erbjudandet beslutar sig för att acceptera erbjudandet, ska Bolaget, så 
snart Bolaget har erhållit kännedom om accept av sådant erbjudande, underrätta 
Optionsinnehavarna härom genom meddelande enligt § 9 nedan. Skulle Bolaget lämna 
sådant meddelande, ska Optionsinnehavarna – oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste 
tidpunkt för Teckning – ha rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet 
lämnats. Optionsinnehavarens rätt till Teckning upphör 30 dagar efter det att Bolagets 
avsänt meddelandet. Därefter får Teckning inte ske. 
R. Byte av redovisningsvaluta 
Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara 
bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta 
som aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den 
växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet. 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning 
som verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan. 
S. Motsvarande villkor för kupongbolag 
I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid 
omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas 
jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag. 
§ 9 Meddelanden 
Meddelanden rörande Optionsrätterna ska skriftligen tillställas varje Optionsinnehavare 
under adress som är känd för Bolaget. 
§ 10 Ändring av villkor 
Bolagets styrelse har rätt att för Optionsinnehavarnas räkning besluta om ändring av dessa 
villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut gör det nödvändigt 
att ändra villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är 
ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och Optionsinnehavarnas rättigheter inte 
i något hänseende försämras. 
§ 11 Sekretess 
Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna 
uppgift om Optionsinnehavare. Bolaget äger rätt att, i förekommande fall, få följande 
uppgifter från Euroclear om Optionsinnehavares konto i Bolagets avstämningsregister: 



(iii) Optionsinnehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt 
postadress; och 

(iv) antal Optionsrätter. 

§ 12 Skatter och avgifter 
Bolaget är inte ansvarigt eller på annat sätt skyldigt att betala skatt, avgift eller annan 
kostnad som kan uppkomma för Optionsinnehavare pga. förvärv, innehav, överlåtelse eller 
utnyttjande av Optionsrätt eller andra liknande dispositioner. 
§ 13 Begränsning av ansvar 
I fråga om de på Bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet 
inte kan göras gällande för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller 
utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller lockout eller annan 
liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller 
även om Bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.  
Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Bolaget varit 
normalt aktsamt. Bolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada.  
Föreligger hinder för Bolaget att vidta eller verkställa åtgärd på grund av omständighet som 
anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess att hindret upphört. 
Det som anges i denna § 13 ska – dock med beaktande av bestämmelserna i lag (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument – gälla också i de fall 
där Euroclear, kontoförande institut, oberoende värderingsinstitut eller annan på uppdrag av 
Bolaget/för Bolagets räkning vidtar åtgärd enligt dessa villkor.  
§ 14 Tillämplig lag och forum 
Svensk lag gäller för dessa Optionsrätter och därmed sammanhängande rättsfrågor.  
Tvist i anledning av dessa Optionsrätter ska avgöras av allmän domstol med Uppsala 
tingsrätt som första instans. Önskar en part istället att tvist slutligt ska avgöras genom 
skiljedom/ skiljeförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (”SCC”) har parten dock rätt till det om parten  tar på sig att dels ensam 
svara för samtliga med skiljeförfarandet förenade merkostnader, dels åtar sig att betala 
sådant förskottsbelopp/ställa sådan säkerhet som SCC kan komma att kräva. 
Om tvist ska avgöras genom skiljedom enligt ovan, ska Regler för Förenklat Skiljeförfarande 
tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och 
övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska 
SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. 
Skiljeförfarandets säte ska vara Uppsala. Språket för förfarandet ska vara svenska. Parterna 
förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i 
skiljedom i anledning av dessa Optionsrätter eller information om förhandlingar, 
skiljeförfarande eller medling i anledning av desamma. Vad som föreskrivs om sekretess i 
detta stycke gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, 
börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet. 

__________________________ 
 


