
Protokoll fört vid extra bo lagsstämma i 
Va lueTree Holdings A B (publ), org.nr 556684-
2695, den 29 februari 2012 kl 10.00 i Stockholm 

S t ä m m a n öppnas 

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens s tämma. 

Ordförande o c h protokollförare 

Beslutade s tämman på förslag av s tämman att utse Erik Stenfors till ordförande 
vid dagens s tämma. 

Redogjorde ordföranden för att Nina Persson uppdragits, att såsom sekreterare 
föra dagens protokoll. 

Redogjorde ordföranden för v issa ordningsregler under s tämman, samt 
sekreteraren för kravet på akt ieägares registrering i utskrift av akt iebok per den 
23 februari 2012 och på akt ieägares anmälan senast den 23 februari 2012, för 
att akt ieägare skall äga rätt att delta på dagens s tämma. 

Röst längd 

Upprät tade sekreteraren förteckning över närvarande akt ieägare, ombud, 
bi träden och övriga deltagare, Bilaga 1. Föredrogs för teckningen. 

Beslutade s tämman godkänna för teckningen över närvarande akt ieägare som 
röst längd. 

Dagordning 

Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enl ighet med kallelse till 
dagens s tämma. 

Beslutade s tämman godkänna den föreslagna dagordningen. 

Juster ingsmän 

Beslutade s tämman på förslag av s tämman att utse Helen Silvander att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll . 



§ 6 S tämmans behörighet 

Redovisade sekreteraren utfärdade kallelser till extra bo lagsstämman. 

Beslutade s tämman sig ha blivit i behörig ordning sammanka l lad . 

§ 7 Antagande av ny bolagsordning 

Föredrog ordföranden styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning 
varvid bolagets f i rma ändras till Wonder fu l T imes Group A B (publ) i enl ighet 
med Bilaga 2. 

Beslutade s tämman att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning. 

Antecknades att beslutet var enhäll igt. 

§ 8 B e s l u t om inci tamentsprogram för anstäl lda genom utgivande av 
teckningsopt ioner 

Föredrog ordföranden styrelsens förslag om utgivande av teckningsopt ioner för 
verkstäl lande direktören och vice verkstäl lande direktören i enl ighet med 
Bilaga 3. 

Beslutade s tämman att anta styrelsens förslag till u tg ivande av 
teckningsopt ioner. 

Antecknades att Sveriges Akt iesparares Riksförbund reserverar sig mot 
förslaget och rekommenderar att ett förslag på bredare 
teckningsopt ionsprogram läggs f ram på ordinarie bo lagsstämma. 

§ 9 S tämmans avs lutande 

Förklarade ordföranden s tämman avslutad 

Vid protokollet: 

Nina Persson 

/ 
Justeras: Justeras: 

Erik S ten fq l ^J 

(ordförande) 

Helén Si lvander 
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Röstlängd extra bolagsstämma i ValueTree Holdings AB (publ) den 29 februari 2012 
Nr Närvarande ägare i bolagsstämmobok PersorWorg.nummer Företräds gm fullmakt av 

Antal 
aktier 

Antal 
röster 

Andel av 
företrädda 

aktier 
% 

1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 857202-1593 Helen Silvander 2 2 0,00% 
2 Erik Stenfors 661107-1157 282 513 282 513 22,33% 

Gillesvik Holding AB, genom Matts 
3 Kastengren 556353-0558 25 000 25 000 1,98% 

Gillesvik Invest AB, genom Matts 
4 Kastengren 556665-2276 957 820 957 820 75,70% 

Övriqa närvarande 
Lars Åkerblom 
Johan Aspemar 
Nina Persson 

1 265 335 1 265 335 100,00% 

Totalt antal aktier och röster i bolaget 20 648 678 

Totalt närvarande aktier 
Totalt närvarande röster 

6,13% 
6,13% 



N.B. English translation is for convenience purposes only. 

B O L A G S O R D N I N G 
ARTICLES OF ASSOCIATION 

Wonderful Times Group AB (publ) 

(556684-2695) 

§ 1. Bolagets firma / Corporate name 

Aktiebolagets firma är Wonderful Times Group AB. Bolaget är publikt. 

The corporate name of the company is Wonderful Times Group AB. The company is a 
public company. 

§ 2. Bolagets säte / Registered office 

Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun. 

The board of directors shall have its registered office in the municipality of Danderyd. 

§ 3. Verksamhet / Business of the company 

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av 
företrädesvis konsumentprodukter för barnfamiljer, förvalta fast och lös egendom samt 
annan dänned förenlig verksamhet. 

The object of the company's business is to develop, produce, market and sell mainly 
retail products to families, and manage real and other property and any other activities 
compatible therewith. 

§ 4. Aktiekapital / Share capital 

Aktiekapitalet skall vara lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. 

The share capital shall amount to not less than SEK 3,000,000 and not more than SEK 
12,000,000. 

§ 5. Antalet aktier / Number of shares 

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000 000. 

The number of shares in the company shall be no less than 15,000,000 and no more than 
60,000,000. 



N.B. English translation is for convenience purposes only. 

§ 6. Styrelse / Board of directors 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter. 
Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. 

The board of directors shall consist of not less than three and not more than eight 
directors with not more than five deputy directors. Directors and deputy directors shall 
be elected annually at the annual general meeting for the time until the end of the next 
annual general meeting. 

§ 7. Revisor I Auditor 

Bolaget skall ha en t i l l två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat 
revisionsbolag. 

The company shall have one or two auditors with or without a deputy auditor or a 
registered public accounting firm. 

§ 8. Kallelse till bolagsstämma / Convening of general meetings of shareholders 

Kallelse t i l l bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt 
på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett 
annonseras i Dagens Industri. 

Notice to convene general meetings of shareholders shall be made through advertisement 
in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) and the company's 
webpage. At the time of the notice to convene general meeting information that the 
general meeting has been convened shall be published in Dagens Industri. 

Kallelse t i l l ordinarie bolagsstämma samt kallelse t i l l extra bolagsstämma där fråga om 
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och 
senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse t i l l annan extra bolagsstämma skall 
utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. 

Notice to convene an annual general meeting of shareholders and an extraordinary 
general meeting of shareholders where the amendment of the articles of association shall 
be resolved upon, shall be issued not earlier than six (6) and not later than four (4) 
weeks before the meeting. Notice to convene other extraordinary general meetings of the 
shareholders shall be issued not earlier than six (6) weeks and not later than two (2) 
weeks before the meeting. 

§ 9. Föranmälan till bolagsstämma / Pre notification of participation in general meetings 
of shareholders 

Aktieägare som vi l l delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i 
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem 
vardagar före stämman, dels göra anmälan t i l l bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges 
i kallelsen ti l l stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. 



N.B. English translation is for convenience purposes only. 

A shareholder that wishes to participate in a general meeting of shareholders shall be 
recorded in transcript or other statement of the share register regarding conditions five 
weekdays before the meeting, and report this to the company no later than 16.00 p.m. 
CET on the day stated in the notice convening the meeting. The latter day may not be a 
Sunday, other Swedish public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or 
New Year's Eve and may not occur earlier than on the fifth weekday (Saturdays 
included) before the meeting. 

§ 10. Öppnande av stämma / Opening of the general meeting 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämma och leder 
förhandlingarna t i l l dess ordförande vid stämman valts. 

The chairman of the board of directors or a person appointed by the board of directors 
shall open the general meeting and lead the meeting until a chairman of the meeting has 
been appointed by the general meeting. 

§ 11. Årsstämma / Annual general meeting 

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. 

Annual general meeting must annually be held within six (6) months after the end of the 
financial year. 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma ti l l behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman; 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
3. Godkännande av dagordning; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, och 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan 
förekommer; 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer; 
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer eller registrerat revisionsbolag 

samt eventuella revisorssuppleanter; 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

At the annual general meeting the following matters shall be dealt with: 

1. Election of a chairman of the meeting; 
2. Preparation and approval of the voting list; 
3. Approval of the agenda; 
4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting; 
5. Determination of whether the meeting was duly convened; 



N.B. English translation is for convenience purposes only. 

6. Submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the 
consolidated financial statements and the auditors' report for the group; 

7. Resolutions on 
a) the adoption of the income statement and the balance sheet and, when 

applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance 
sheet; 

b) allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted 
balance sheet; and 

c) discharge of the members of the board of directors and, where applicable, the 
managing director from liability; 

8. Determination offees for members of the board of directors and auditors; 
9. Election of the members of the board of directors and, where applicable, auditors 

and deputy auditors; 
10. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company's 

articles of association. 

Bolagsstämrna kan även hållas i Täby eller Stockholm. 

A general meeting can also be held in Täby or in Stockholm. 

§ 12. Räkenskapsår / Financial year 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår (1/1 - 31/12). 

The financial year of the company is calendar year (1 January - 31 December). 

§ 13. Avstämningsförbehåll / Record day provision 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument. 

The shares in the company shall be registered in a record day register according to the 
Financial Instruments Act (1998:1479). 

Antagen på extra bolagsstämma den 29 februari 2012 
Adopted on extra general meeting of shareholders on 29 February 2012 



Styrelsens i ValueTree Holdings A B (publ) förslag till beslut om emission av 
teckningsoptioner - Optionsprogram 2012/2014 

Styrelsen i ValueTree Holdings AB (publ) ("Bolaget"), föreslår att årsstämman beslutar 
om införande av Optionsprogram 2012/2014 genom att Bolaget genomför en emission 
av högst 1 000 000 teckningsoptioner ("TO 2012/2014"), med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, med åtföljande rätt till teckning av nya aktier på 
nedanstående villkor. 
Emissionen av TO 2012/2014 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas 
till verkställande direktören samt vice verkställande direktören i Bolaget 
("Teckningsberättigade"). Rätt att teckna TO 2012/2014 ti l lkommer 
Teckningsberättigade på villkor som framgår nedan. 

Motivet till förslaget, och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att skapa ett 
särskilt incitament för de Teckningsberättigade att alltid verka för Bolagets positiva 
utveckling då dessa utgör ett viktigt led i Bolagets fortsatta verksamhet, vilket styrelsen 
bedömer vara fördelaktigt för Bolaget och Bolagets aktieägare. 

Förslaget förväntas inte föranleda ökade kostnader i form av arbetsgivaravgifter. 

E m i s s i o n av TO 2012/2014 

1. Emissionen ska omfatta högst 1 000 000 TO 2012/2014. 

2. TO 2012/2014 ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde 
för teckningsoptionerna med til lämpning av Black & Scholes-modellen baserat på en 
teckningskurs per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarande den 
genomsnittl iga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie under perioden 13 
februari t.o.m. den 24 februari 2012 med ett tillägg om 0,50 SEK per aktie, dock ej 
under aktiens kvotvärde. 

3. Teckning av TO 2012/2014 ska ske senast den 9 mars 2012 och ska göras på 
särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 

4. Överteckning kan inte ske. 

5. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får TO 2012/2014 endast tecknas av 
de Teckningsberättigade på de villkor som anges i Bilaga A. 

• Verkställande direktören och vice verkställande direktören ska vara 
berättigade att teckna högst 500 000 TO 2012/2014 vardera. 

6. Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare 
på eller omkring den 12 mars 2012. Betalning för teckningsoptionerna ska ske 
kontant senast den 19 mars 2012. 

7. Teckning av nya aktier med stöd av TO 2012/2014 kan ske under perioden från och 
med den 1 juni 2014 till och med den 31 augusti 2014. En (1) TO 2012/2014 
berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av 
aktier kan ske ska motsvara den genomsnittl iga volymvägda betalkursen för 
Bolagets aktie under perioden 13 februari t.o.m. den 24 februari 2012 med ett tillägg 
om 0,50 SEK per aktie. Dag utan notering av kurs ska inte ingå i beräkningen. Den 
framräknade kursen ska avrundas till helt örestal, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. 



Teckningskursen får dock ej vara lägre än aktiens kvotvärde. Teckningskursen samt 
det antal aktier som varje TO 2012/2014 ger rätt att teckna kan bli föremål för 
justering enligt vad som anges i Bilaga A (punkt 7 i villkoren). 

8. Aktie som nytecknas med utnyttjande av TO 2012/2014 och som utgivits efter 
teckning kommer att medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag 
för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i aktieboken och därmed 
behörig att motta utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts. 

9. Fullständiga villkor i övrigt för TO 2012/2014 med åtföljande rätt till teckning av nya 
aktier i Bolaget framgår av Bilaga A. 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, eller 
annan person som styrelsen utser, att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som 
årsstämman fattar och som kan föranledas av registrering av besluten hos Bolagsverket 
och eventuell anslutning av TO 2012/2014 hos Euroclear Sweden AB. 

Redogörelse för tidigare incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för 
programmet samt effekter på viktiga nyckeltal beskrivs i Bilaga B. 
Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 2012/2014, kan aktiekapitalet öka med högst 
200 000 kronor, vilket motsvaras av 1 000 000 aktier med ett kvotvärde per aktie om 20 
öre. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjade av samtliga TO 2012/2014 som högst 
föreslås ges ut, är cirka 4,84 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. 

Emissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen (2005:551). För 
beslut enligt detta förslag ska vara giltigt måste därför beslutet biträdas av aktieägare 
med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman 
företrädda aktierna. 

Stockholm i januari 2012 

ValueTree Holdings A B (publ) 
Styrelsen 
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Bilaga A 

Villkor för T O 2012/2014 avseende nyteckning av aktier i ValueTree Holdings A B 
(publ) 

DEFINIT IONER 

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 

"Aktie" en aktie i Bolaget; 

"Bankdag" dag i Sverige som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i 
Sverige eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd 
med allmän helgdag enligt svensk rätt; 

"Bolaget" ValueTree Holdings AB (publ), organisationsnummer 556684-2695; 

"Börs" Aktietorget1, Nordic Growth Market Equity, NASDAQ OMX Nordiska 
Börs eller annan börs inom Europeiska Samarbetsområdet (EES), 
NYSE, NASDAQ eller Amex; 

"Euroclear" Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB); 

"Kontoförande institut" det kontoförande institut som Bolaget vid var tid utsett att handha 
administrationen av Teckningsoptionerna enligt dessa villkor; 

"Optionsbevis" fysiskt bevis till vilket det knutits ett visst antal optionsrätter till 
nyteckning av Aktie; 

"Optionsinnehavare" den som innehar Teckningsoption; 

"Teckning" sådan nyteckning av Aktier i Bolaget, med utnyttjande av 
Teckningsoption, av nya Aktier i Bolaget mot betalning i pengar enligt 
dessa villkor och som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551); 

"Teckningskurs" den kurs till vilken Teckning av nya Aktier kan ske enligt dessa villkor; 

"Teckningsoption" teckningsoption innefattande rätt att teckna Aktie i Bolaget mot 
betalning i pengar enligt dessa villkor; 

1 T E C K N I N G S O P T I O N E R , R E G I S T R E R I N G M.M. 

Antal Teckningsoptioner uppgår till högst 1 000 000 stycken. Bolaget utfäster sig att verkställa 
Teckning i enlighet med dessa villkor och Bolaget förbinder sig att gentemot varje 
Optionsinnehavare svara för att rätt ges att teckna Aktier i Bolaget mot kontant betalning på 
nedan angivna villkor. 

Optionsbevis ska vara ställda till viss man. Optionsbevis får, på begäran av Optionsinnehavare, 
utbytas mot två eller flera nya Optionsbevis där summan av Teckningsoptionerna för de nya 
Optionsbevisen ska överensstämma med antalet Teckningsoptioner enligt det tidigare 
Optionsbeviset. 

1 Aktietorget ska jämställas med börs i dessa villkor. 
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2 RÄTT ATT T E C K N A NYA A K T I E R O C H T E C K N I N G S K U R S 

Varje Teckningsoption ger Optionsinnehavaren rätt att Teckna en (1) ny Aktie i Bolaget. 
Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande den genomsnittliga volymvägda 

betalkursen för Bolagets aktie under perioden 13 februari t.o.m. den 24 februari 2012 med ett 
tillägg om 0,50 SEK per aktie. Dag utan notering av kurs ska inte ingå i beräkningen. Den 
framräknade kursen ska avrundas till helt örestal, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. 
Teckningskursen får dock ej vara lägre än aktiens kvotvärde. 

Omräkning av Teckningskursen liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av kan äga rum i de fall som framgår av punkt 7. För det fall tillämpning av 
dessa villkor skulle medföra att Teckningskursen kommer att understiga då utestående Aktiers 
kvotvärde ska Teckningskursen i stället motsvara då utestående Aktiers gällande kvotvärde. 

Teckning kan endast ske av det hela antal Aktier, vartill det sammanlagda antalet 
Teckningsoptioner som en och samma Optionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja, berättigar, 
det vill säga bråkdelar av Aktier kan inte tecknas. 

Bolaget förbinder sig gentemot Optionsinnehavaren att enligt ovan svara för att 
Optionsinnehavaren ges rätt att teckna Aktier i Bolaget mot kontant betalning på nedan angivna 
villkor samt att verkställa emission av Aktie. 

3 ANMÄLAN OM TECKNING 

Anmälan om Teckning kan äga rum under tiden från och med den 1 juni 2014 till och med den 31 
augusti 2014 eller till och med den tidigare dag som följer av punkt 7 nedan. 

Vid sådan anmälan ska ifylld anmälningssedel (teckningslista enligt 14 kap. 32 § 
aktiebolagslagen) enligt fastställt formulär inges till Bolaget. Optionsbevis representerande det 
antal Teckningsoptioner som önskas utnyttjas ska därvid inlämnas till Bolaget. 

Anmälan om Teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren. 

Inges inte anmälan om Teckning samt sker inte Teckning inom den tid som angivits ovan, upphör 
all rätt enligt Teckningsoptionerna att gälla. 

4 BETALNING 

Vid anmälan om Teckning ska kontant betalning erläggas för det antal Aktier som anmälan om 
Teckning avser till ett av Bolaget anvisat konto. 

Optionsinnehavaren ska erlägga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, 
innehav eller utnyttjande av Teckningsoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller 
svensk eller utländsk myndighets beslut. 

5 INFÖRING I A K T I E B O K E N 

Teckning verkställs genom att de nya Aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonton 
genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på 
avstämningsdagen slutlig. Som framgår av punkten 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten 
för sådan slutlig registrering. 

För det fall Bolaget inte är avstämningsbolag vid anmälan om Teckning, verkställs Teckning 
genom att de nya Aktierna upptas i Bolagets aktiebok som interimsaktier. Sedan registrering hos 
Bolagsverket ägt rum, upptas de nya Aktierna i Bolagets aktiebok som aktier. 
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6 UTDELNING PÅ NY A K T I E 

Aktie, som utgivits efter Teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i aktieboken och därmed 
behörig att motta utdelning som infaller närmast efter det att Teckning verkställts. 

7 OMRÄKNINGS AV T E C K N I N G S K U R S E N M.M. 

A Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning - där anmälan om Teckning görs på 
sådan tid att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämma 
som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. 
Aktie, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet, äger inte 
rätt att delta i emissionen. 

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas dels en omräknad 
Teckningskurs, dels en omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler: 

föregående Teckningskurs (med föregående 
Teckningskurs avses närmast föregående 

omräknad = Teckningskurs till vilken innehavare kan teckna aktie 
Teckningskurs enligt dessa villkor) x antalet aktier före 

fondemissionen 

antalet aktier efter fondemissionen 

omräknat antal Aktier 
som varje 
Teckningsoption 
berättigar till Teckning 
av 

Vid omräkning enligt ovanstående formel ska bortses från Aktier som innehas av 
Bolaget. Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs av 
Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission, men tillämpas 
först efter avstämningsdagen för fondemissionen. 

B. Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av Aktierna ska 
omräkning av Teckningskursen och omräkning av det antal Aktier som varje 
Teckningsoption berättigar till Teckning av utföras av Bolaget enligt samma grunder 
som vid omräkning i anledning av fondemission enligt mom. A ovan. 

Med avstämningsdag avses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på 
Bolagets begäran, sker hos Euroclear. 

C. Genomför Bolaget en nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya 
Aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - ska följande gälla 
beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie som tillkommit på grund av 
Teckning med utnyttjande av Teckningsoption: 

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet 
om emissionen anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att 

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption 
berättigade till Teckning av x antalet Aktier efter 
fondemissionen 

antalet Aktier före fondemissionen 
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Aktie som tillkommit genom Teckning ska medföra rätt att deltaga i emissionen. 
Sådan dag får inte infalla tidigare än tio kalenderdagar från det att 
emissionsbeslutet offentliggjorts. 

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning - där anmälan om 
Teckning görs på sådan tid att Teckningen inte kan verkställas senast på femte 
vardagen före den dag då bolagsstämman beslutar om emissionen eller den 
senare tidpunkt som bestämts i bolagsordningen - verkställas först sedan Bolaget 
verkställt omräkning enligt detta mom. C. Aktie, som tillkommit på grund av sådan 
Teckning äger inte rätt att delta i emissionen. 

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och en omräkning av det antal Ak
tier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs av 
Bolaget enligt följande formler: 

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda 

omräknad teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
Teckningskurs 

= Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval 
därav framräknade teoretiska värdet på 
teckningsrätten 

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av x (Aktiens genomsnittskurs 

omräknat antal Aktier = ökad med det på grundval därav framräknade 
som varje teoretiska värdet på teckningsrätten) 
Teckningsoption 
berättigar till Teckning Aktiens genomsnittskurs 
av 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag 
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen enligt Börsens officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från 
Börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken Bolagets 
Aktier noteras eller handlas). 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 framräknas enligt följande; 

det antal nya Aktier som kan högst komma att utges enligt 
emissionsbeslutet x (Aktiens genomsnittskurs minus 

teckningsrättens = teckninqskursen för den nya Aktien) 
teoretiska värde 

antalet Aktier före emissionsbeslutet 

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

Vid omräkning enligt ovanstående formel ska bortses från Aktier som innehas av 
Bolaget. Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs av 
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Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning 
som verkställs därefter. 

Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje 
Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast 
preliminärt, varvid det antal aktier som varje Teckningsoption före omräkning berättigar 
till Teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. 

D. Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler enligt 14 
eller 15 kap. aktiebolagslagen - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna 
vederlagsfritt, mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - ska beträffande 
rätten till deltagande i emissionen för Aktie, som tillkommit på grund av Teckning med 
utnyttjande av Teckningsoption, bestämmelserna i mom. C, första stycket, punkterna 1 
och 2, äga motsvarande tillämpning. 

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal 
Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs av 
Bolaget enligt följande formler: 

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda 

omräknad teckningstiden (aktiens genomsnittskurs) 
Teckningskurs 

= aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens 
värde 

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av x (Aktiens genomsnittskurs 

omräknat antal Aktier = ökad med teckningsrättens värde) 
som varje 
Teckningsoption Aktiens genomsnittskurs 
berättigar till Teckning 
av 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C ovan. 

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag 
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen enligt Börsens officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från 
Börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken Bolagets 
aktier noteras eller handlas). 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. 

Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering, ska teckningsrättens värde 
så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende 
Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen. 
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Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två 
Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs 
därefter. 

Vid anmälan om Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts ska bestämmelserna i mom. C sista 
stycket äga motsvarande tillämpning. 

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom. A-D ovan rikta erbjudande ti l l 
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i aktiebolagslagen, av Bolaget 
förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda 
principer till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag 
(erbjudandet), ska vid Teckning, som görs på sådan tid att därigenom erhållen Aktie 
inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs 
liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till 
Teckning av. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler: 

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 
börskurs under den i erbjudandet fastställda 

omräknad anmälningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
Teckningskurs 

= (Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten 
till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)) 

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av x (Aktiens genomsnittskurs 

omräknat antal Aktier = ökad med inköpsrättens värde) 
som varje 
Teckningsoption Aktiens genomsnittskurs 
berättigar till Teckning 
av 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag 
under ifrågavarande tid framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta 
och lägsta betalkursen enligt Börsens officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från 
Börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken Bolagets 
aktier noteras eller handlas). 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. 

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska 
värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. 
Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag 
under ifrågavarande tid framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta 
och lägsta betalkursen enligt Börsens officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från 
Börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken Bolagets 
aktier noteras eller handlas). 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. 
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För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter 
som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkningen av Teckningskursen och 
det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med 
tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E, varvid 
följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds 
aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara 
genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för 
notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta 
betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter enligt Börsens officiella 
kurslista (eller motsvarande uppgift från Börs, auktoriserad marknadsplats eller annan 
reglerad marknad vid vilken dessa värdepapper eller rättigheter noteras eller handlas), i 
förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med 
erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs 
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under 
viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i 
erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska 
vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den 
ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar. 

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska 
värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av 
den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha 
uppkommit till följd av erbjudandet. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget 
snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som 
verkställs därefter. 

Vid anmälan om Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts ska bestämmelserna i mom. C sista 
stycket äga motsvarande tillämpning. 

F. Genomför Bolaget, med företrädesrätt för aktieägarna, en nyemission enligt 13 kap, 
eller en emission enligt 14 kap eller 15 kap, aktiebolagslagen, får Bolaget besluta att 
ge samtliga Optionsinnehavare (innehavare av Teckningsoption) samma företrädesrätt 
som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje innehavare av 
Teckningsoption, oaktat sålunda att Teckning av Aktier inte verkställts, anses vara 
ägare till det antal Aktier som innehavaren av Teckningsoption skulle ha erhållit, om 
Teckning av Aktier verkställts efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten för 
emissionsbeslutet. 

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i punkt 
E ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det 
antal Aktier som Optionsinnehavare (innehavare av Teckningsoption) ska anses vara 
ägare till i sådant fall ska fastställas efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten 
för beslutet om erbjudande. 

Om Bolaget skulle besluta att ge Optionsinnehavare företrädesrätt i enlighet med 
bestämmelserna i denna punkt F, ska någon omräkning enligt punkterna C , D. eller E. 
ovan av Teckningskursen och det antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption 
inte äga rum. 

G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna i Bolaget innebärande att dessa 
erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda 
kontantutdelningar, överskrider 15 procent av Aktiens genomsnittskurs under en period 
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om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt 
att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, vid Teckning som görs 
på sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan 
utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom ett omräknat antal Aktier som 
varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna ska baseras på den 
del av den sammanlagda kontantutdelningen som överstiger 15 procent av Aktiernas 
genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna 
utförs av Bolaget enligt följande formler: 

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 
börskurs under en period om 25 börsdagar räknat 

omräknad fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till 
Teckningskurs extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs) 

(Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 
utdelning som utbetalas per Aktie) 

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av x (Aktiens genomsnittskurs 

omräknat antal Aktier = ökad med ökad med den extraordinära utdelning som 
som varje utbetalas per Aktie) 
Teckningsoption 
berättigar till Teckning Aktiens genomsnittskurs 
av 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag 
under respektive period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen 
noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Börsens officiella kurslista (eller 
motsvarande uppgift från Börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad 
marknad vid vilken Bolagets aktier noteras eller handlas). 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. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två 
Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar räknat från och 
med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och ska tillämpas vid 
Teckning som verkställs därefter. 

Vid anmälan om Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts ska bestämmelserna i mom. C sista 
stycket äga motsvarande tillämpning. 

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken 
minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning 
av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. 
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler: 
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föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 
börskurs under en period om 25 börsdagar räknat 

omräknad fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan rätt till 
Teckningskurs återbetalning (Aktiens genomsnittskurs) 

(Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 
återbetalas per Aktie) 

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av x (Aktiens genomsnittskurs 

omräknat antal Aktier = ökad med ökad med det belopp som återbetalas per 
som varje Aktie) 
Teckningsoption 
berättigar till Teckning Aktiens genomsnittskurs 
av 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. 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: 

(det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie 
minskat med Aktiens genomsnittliga börskurs under 

beräknat en period om 25 börsdagar närmast före den dag då 
återbetalningsbelopp Aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen 
per Aktie = (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 vad som angivits i mom. C ovan. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två 
Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas 
vid Teckning, som verkställs därefter. Teckning verkställs ej under tiden från 
minskningsbeslutet t.o.m. den dag då den omräknade Teckningskursen och det 
omräknade antalet Aktier fastställts. 

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till 
aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller Bolaget - utan att det är fråga 
om minskning av aktiekapitalet - skulle genomföra återköp av egna Aktier och där, 
enligt Bolagets bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska utformning och 
ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning 
av Teckningskursen och det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till 
Teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt de principer som anges ovan i 
detta mom. H. 

Genomför Bolaget åtgärd som avses i mom. A-H ovan eller annan liknande åtgärd 
(exempelvis byte av aktiekapitalsvaluta) med liknande effekt och skulle, enligt Bolagets 
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bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens 
tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska 
kompensation som innehavare av Teckningsoption erhåller i förhållande till aktieägarna 
inte är skälig, ska Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke 
därtill, genomföra omräkningarna av Teckningskursen och det antal Aktier som varje 
Teckningsoption berättigar till Teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt 
resultat. 

J. Vid omräkning enligt ovan ska Teckningskursen avrundas till helt örestal, varvid 0,5 öre 
ska avrundas uppåt, och antalet Aktier avrundas till två decimaler. 

K. Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett 
likvidationsgrunden, anmälan om Teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om 
Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, sålunda oavsett att det ej må ha vunnit 
laga kraft. 

Senast i omedelbar anslutning till att Bolagets styrelse beslutat att kalla till 
bolagsstämma som ska ta ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation, 
ska Optionsinnehavare genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den 
avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om 
Teckning ej får ske efter att bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska 
Optionsinnehavare - oavsett vad som i punkt 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för 
anmälan om Teckning - äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då med
delandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska 
behandlas. 

L Skulle bolagsstämman godkänna en fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen 
eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom Bolaget ska uppgå 
i annat bolag, får anmälan om Teckning därefter ej ske. 

Senast i omedelbar anslutning till att Bolagets styrelse beslutat att kalla till 
bolagsstämma som ska ta ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 
Optionsinnehavare genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om fusions
avsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i 
den avsedda fusionsplanen samt ska Innehavarna erinras om att Teckning ej får ske 
efter att slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående 
stycke. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska 
Optionsinnehavare - oavsett vad som i punkt 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för 
anmälan om Teckning - äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då 
meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast 
på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas. 

M. Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen eller 
annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning varigenom Bolaget ska uppgå i 
annat bolag aktiebolagslagen eller blir Bolagets aktier föremål för 
tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap. samma lag 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 anmälan om Teckning enligt punkt 3 ovan infaller 
efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning 
(slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 30 dagar från offentliggörandet. 
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Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag 
Aktier representerande 90 % av Aktierna eller så stor andel av samtliga Aktier i Bolaget 
att majoritetsaktieägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla 
tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att 
påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga 
motsvarande tillämpning. 

Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan, ska - oavsett vad som i 
punkt 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning - innehavare av 
Teckningsoption äga rätt att göra anmälan om Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska 
senast tre veckor före slutdagen, genom meddelande enligt punkt 9 nedan, erinra 
Innehavarna av Teckningsoptioner om denna rätt samt att anmälan om Teckning ej får 
ske efter slutdagen. 

N. Skulle bolagsstämman godkänna delninqsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen 
varigenom Bolaget ska delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder 
övertas av två eller flera andra bolag, får anmälan om Teckning inte därefter ske. 

Senast i omedelbar anslutning till att Bolagets styrelse beslutat att kalla till 
bolagsstämma som ska ta ställning till fråga om delning enligt ovan, ska 
Optionsinnehavare genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den 
avsedda delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga 
innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska Optionsinnehavare erinras om att 
anmälan om Teckning ej får ske efter att slutligt beslut fattats om delning i enlighet med 
vad som angivits i föregående stycke. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska 
Optionsinnehavare - oavsett vad som i punkt 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för 
anmälan om Teckning - äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då 
meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen ska godkännas. 

O. Oavsett vad under mom. K, L, M och N ovan sagts om att anmälan om Teckning ej får 
ske efter godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion eller efter 
beslut om likvidation eller godkännande av delningsplan, ska rätten att göra anmälan 
om Teckning åter inträda för det fall att fusionen eller delningen ej genomförs 
respektive likvidationen upphör. 

P. För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om Teckning ej ske 
därefter. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om Teckning 
återigen ske. 

8 SÄRSKILDA ÅTAGANDE AV B O L A G E T 

I det fall någon i punkt 7 angiven åtgärd skulle medföra en omräkning av Teckningskursen till 
belopp understigande Aktiens kvotvärde ska Teckningskursen sättas till Aktiens kvotvärde. 

9 MEDDELANDEN 

Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska ske genom brev med posten till varje innehavare 
under dennes för Bolaget senast kända adress. 

Optionsinnehavare är skyldig att anmäla namn och adress till Bolaget samt utan dröjsmål anmäla 
förändringar. 
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10 FÖRVALTARE 

För Teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lag om kontoföring av finansiella 
instrument ska vid tillämningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som innehavare av 
Teckningsoption. 

11 ÄNDRING AV O P T I O N S V I L L K O R 

Bolaget äger rätt att för Optionsinnehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den 
mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt -
enligt Bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och 
Optionsinnehavares rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. 

12 BEGRÄNSNING AV B O L A G E T S A N S V A R O C H F O R C E M A J E U R E 

I fråga om de på Bolaget och Euroclear enligt dessa villkor ankommande åtgärderna gäller att 
ansvar inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk 
eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om 
Bolaget/Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. 

Bolaget/Euroclear är inte skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Bolaget varit 
normalt aktsamt. I intet fall ansvarar Bolaget eller Euroclear för skada som består av indirekt 
förlust. 

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

13 S E K R E T E S S 

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare. 

Bolaget förbehåller sig rätt till insyn i det av Euroclear förda avstämningsregistret över innehavare 
av Teckningsoptioner och att i samband därmed erhålla uppgifter avseende bland annat namn, 
adress och antal innehavda Teckningsoptioner för respektive Optionsinnehavare. 

14 TILLÄMPLIG L A G 

Svensk lag gäller för Teckningsoptionerna samt dessa villkor och därmed sammanhängande 
rättsfrågor. Tvist i anledning av villkoren ska slutligen avgöras genom skiljedom enligt 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. 
Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm och ske på svenska. 
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Bilaga B 

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram 

Per dagen för stämman finns följande utestående optionsprogram: 

a) 200 000 optioner som ger rätt att till och med 2016-12-31 teckna en aktie per option för 
11,20 kronor per styck (efter omräkning för sammanläggning blir det 224 kronor). Kurser 
och antal aktier efter företrädesemissionen 2009 kvarstår att räknas om. 

Beredning av förslaget till teckningsoptionsprogrammet 

Det föreslagna teckningsoptionsprogrammet har beretts av styrelsen efter inhämtande av 
synpunkter från aktieägare och oberoende experter. 

Värdering m.m. 

Teckningsberättigades teckning ska ske till marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna 
ska baseras på beräkning enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. 

Kostnader och påverkan på nyckeltal 

Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till ledande befattningshavare till ett 
beräknat marknadspris bedöms inte teckningsoptionsprogrammet medföra några kostnader 
utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration. Utspädningseffekten av 
teckningsoptionerna kan dock komma att påverka resultatet per aktie. 
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