
SW
39817302/1

Protokoll fört vid årsstämma i Litium 
AB, org. nr 556562-1835, den 14 maj 
2019 i Setterwalls Advokatbyrås loka
ler på Sturegatan 10 i Stockholm 
klockan 14:30-15:20.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokaten Marcus Nivinger från Setterwalls Advokat
byrå.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokaten Marcus Nivinger valdes till ordförande vid stämman. Noterades att 
Stephan Chaanine fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bi
laga A.

Ovan nämnda förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd 
vid stämman.

Det noterades att 3 855 703 av samtliga 9 843 776 aktier i bolaget, represente
rande 39,17 % av samtliga aktier och röster, var företrädda vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

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

5. Val av justeringsmän

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

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

7. VD-redogörelse

Verkställande direktören Henrik Lundin lämnande en sammanfattande redogö
relse för bolagets verksamhet det gångna räkenskapsåret, varefter det gavs till
fälle att ställa frågor till verkställande direktören.
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8. Redogörelse för arbetet i styrelsen

Styrelsens ordförande Johan Rutgersson lämnade en sammanfattande redogö
relse för arbetet i styrelsen det gångna räkenskapsåret, varefter det gavs tillfälle 
att ställa frågor till styrelsens ordförande.

9. Redogörelse för revisionsarbetet

Auktoriserade revisorn lämnande en sammanfattande redogörelse för revisions
arbetet avseende det gångna räkenskapsåret, varefter det gavs tillfälle att ställa 
frågor till revisorn.

10. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades.

11. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade enhälligt att fastställa den i årsredovisningen intagna resul
taträkningen och balansräkningen.

12. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust

Stämman beslutade enhällighet att årets negativa resultat, uppgående till 5 544 
300 kronor, avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdel
ning för räkenskapsåret 2018. Efter föreslagen disposition uppgår fritt eget kapi
tal till 16 748 713 kronor.

13. Beslut om ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet 
för deras förvaltning av bolagets angelägenheter för det föregående räkenskaps
året 2018. Noteras att de aktieägare som omfattades av beslutet inte deltog i be
slutet.

14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet 
revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades enhälligt att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska 
bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades att bo
laget intill dess att årsstämma hållits år 2019 ska ha en revisor utan revisors
suppleant.

15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.

Styrelsemedlemmarna Lars Karlsson och Johan Rutgersson lämnade redogö
relse på begäran av Fredrik Svederman kring höjningen av styrelsearvodet. Höj
ningen motiverades med att styrelsens arbete ökat samt för att attrahera och bi
behålla kompetens i styrelsen.

Fredrik Svederman lämnade förslag om att ett fast arvode om 1 075 000 kronor 
ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 325 000 kronor ska utgå till styrelsens
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ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är 
anställda. Förslaget fick stöd av 13.38 % av aktierna och rösterna vid stämman.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget i kallelsen 
att ett fast arvode om totalt 1 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, 
varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor 
vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

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

16. Val av styrelseledamöter och revisor

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes Lars Karlsson, Johan Rut- 
gersson, Marie Flolmqvist, Christian Rosendahl, Mikael Lindblom genom omval 
och David Ståhlberg genom nyval till ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Jo
han Rutgersson omvaldes till styrelsens ordförande.

Presentation framfördes om den nyvalde ordinarie styrelseledamoten David 
Ståhlberg.

Det beslutades att för tiden intill dess årsstämma hållits år 2020 ska det regi
strerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den aukto
riserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstå som huvudansvarig revisor.

17. Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt

Framlades styrelsens förslag om riktad emission till befintliga aktieägare och all
mänheten, Bilaga 1.

Det beslutades att anta styrelsens förslag i enlighet med Bilaga 1. Det noterades 
att beslutet biträddes av samtliga aktieägare och röster vid stämman, varför be
slutet fattats med erforderlig majoritet. , /

18. Avslutning t

Stämman förklarades avslutad.
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Bilaga 1

FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER MED 
AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

PROPOSAL FOR RESOLUTION ON AN ISSUANCE OF WARRANTS WITH 
DEVIATION FROM THE SHAREHOLDERS’PREFERENTIAL RIGHTS

Styrelsens förslag till beslut den 14 maj 2019

The board of directors’ proposed resolution dated 14 May 2019

Emission av teckningsoptioner

Issue of warrants

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 480 000 
teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 
högst 480 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting resolve to carry out a private 
placement in respect of not more than 480,000 warrants, entailing an increase in the 
share capital of not more than SEK 480,000 if the private placement is fully taken up. 
The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Pepins Group AB.

The right to subscribe for the warrants shall vest in Pepins Group AB.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt grundar sig på en över
enskommelse mellan aktieägarna och den teckningsberättigade som en del av 
betalning för tjänster som Pepins utfört åt bolaget i samband med de emissioner 
som genomfördes av bolaget under maj-juni 2018.

The reason for not applying the shareholders' pre-emption rights is an agree
ment between the shareholders and the subscriber as part of the payment for 
services that Pepins has provided for the company in connection with the issues 
conducted by the company during May-June 2018.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

The warrants shall be issued at no consideration.

3. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 1 juli 
2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Subscription of warrants shall be made on subscription lists at the latest on 1 
July 2019. The board of directors has the right to prolong the time for subscrip
tion.

4. Överteckning får inte ske.

Over-subscription is not allowed.
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5. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoption- 
erna uppgå till högst 480 000 kronor (med reservation för eventuella omräk
ningar i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor).

The company’s share capital may, provided that all warrants are exercised, be 
increased by not more than SEK 480,000 (subject to possible re-calculation in 
accordance with customary re-calculation terms).

6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 
från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet 
till och med den 31 december 2023.

The warrant may be exercised to subscribe for new shares during the period 
commencing the date on which the issue resolution is registered at the Swedish 
Companies Registration Office up to and including 31 December 2023.

7. Övriga villkor enligt Bilaga iA.

Other terms and conditions according to Appendix lA.

8. Verkställande direktör eller den verkställande direktör utser bemyndigas att 
vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med regi
streringen hos Bolagsverket.

The chief executive officer or a person appointed by the chief executive officer 
shall have the right to take those smaller measures that may be required in or
der to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl 
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing 
at least two-thirds of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta förslag ska den 
svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of this 
proposal, the Swedish language version shall prevail.
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Bilaga 1A

Appendix 1A

Villkor för teckningsoptioner avseende nyteckning av 
Aktier i Litium AB

Terms and conditions of warrants to subscribe for new 
shares in Litium AB
§ 1 Definitioner / Definitions

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

In these terms and conditions, the following terms shall have the meanings stated below.

”akitebolagslagen” aktiebolagslagen (2005:551)

”Company Act” the Swedish Company Act (2005:551)

”Aktie” aktie i Bolaget;

“Share” a share in the Company;

”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolags
ordningen och anslutit sina Aktier till Euroclear;

“Central Securities Depo
sitory Company”

a company whose articles of association contain an 
article stating that the company’s shares must be reg
istered in a central securities depository register and 
whose shares are registered through Euroclear;

”Avstämningskonto” konto vid Euroclear för registrering av sådana finansi
ella instrument som anges i lagen (1998:1479) om vär- 
depapperscentraler och kontoföring av finansiella in
strument;

“Central Securities Depo
sitory Account”

an account with Euroclear for registering such finan
cial instruments as referred to in the Financial In
struments Accounting Act (1998:1479);

”Bankdag” dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän 
helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev
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Appendix 1A

“Banking Day”

inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;

any day in Sweden which is not a Sunday or other 
public holiday, or which, with respect to payment of 
notes, is not equated with a public holiday in Sweden;

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

“Company” LitiumAB, reg. no. 556562-1835;

”Euroclear” Euroclear Sweden AB;

”Euroclear” Euroclear Sweden AB;

”Innehavare” innehavare av Teckningsoption med rätt till Teckning 
av nya Aktier;

“Holder” any person who is a holder ofa Warrant Certificate 
entitling to Subscription for new Shares;

”Marknadsplats” Spotlight Stock Market eller annan liknande oreglerad 
eller reglerad marknad;

”Marketplace ” Spotlight Stock Market or another equivalent non- 
regulated or regulated market;

”Optionsbevis ” bevis till vilket knutits ett visst antal Teckningsoption
er;

”Warrant Certificate”
a certificate which is linked to a certain number of 
Warrants;

”T eckningsoption” rätt att teckna Aktie mot kontant betalning enligt dessa 
villkor;

“Warrant” the right to subscribe for new Shares in exchange for 
payment in cash according to these terms and condi
tions;

”Teckning” teckning av Aktier som sker med stöd av Tecknings
option;
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Appendix 1A

“Subscription ” subscription for new Shares exercised through a War
rant;

”T eckningskurs” den kurs till vilken Teckning av nya Aktier med utnytt
jande av teckningoption kan ske; och

“Subscription Price” the price at which Subscription for new Shares may 
take place; and

§ 2 Teckningsoptioner / Warrants

Det sammanlagda antalet Teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 480 000. 
Teckningsoptionerna representeras av Optionsbevis. Optionsbevisen är ställda till viss 
man eller order.

The total number of Warrants shall be not more than 480,000. The Warrants are repre
sented by Warrant Certificates. Warrant Certificates are issued to a certain person or to 
order.

Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Teckningsopt
ionerna ska registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Optionsbe
vis eller andra värdepapper ges ut. Innehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att 
omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga Optionsbevis representerande 
Teckningsoptioner samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på 
vilket Innehavarens Teckningsoptioner ska registreras.

In the event the Company is a Central Securities Depository Company, the board of di
rectors of the Company shall be entitled to resolve that the Warrants be registered on a 
Central Securities Depository Account. In the event such resolution is adopted, no War
rant Certificates or other securities shall be issued. At the request of the Company, Hold
ers shall be obliged to surrender immediately to the Company or Euroclear all Warrant 
Certificates representing Warrants and to provide the Company with the requisite de
tails of the securities account on which the Holder’s Warrants are to be registered.

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

In the event the board of directors of the Company adopts a resolution in accordance 
with the second paragraph above, subject to any applicable statutory or regulatory limi
tations, the board of directors shall thereafter be at liberty to resolve that the Warrants 
are no longer to be registered on a Central Securities Depository Account.

§ 3 Rätt att teckna nya Aktier / Right to subscribe for new Shares
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Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med tidpunkten för registrering vid 
Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 31 december 2023, eller till och med 
den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Teckningsoption teckna 
en ny Aktie. Teckningskursen är 15 kronor per Aktie. Omräkning av Teckningskurs liksom 
av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum 
i de fall som framgår av § 8 nedan.

The Holder shall be entitled to subscribe for one new Share for each Warrant during the 
period commencing the date on which the issue resolution is registered at the Swedish 
Companies Registration Office up to and including 31 December 2023, or up to and in
cluding such earlier or later date as may follow from section 8 below. The Subscription 
Price is SEK15 per Share. The Subscription Price, as well as the number of new Shares to 
which each Warrant entitles the Holder to Subscribe, may be recalculated in the cases set 
forth in section 8 below.

Teckning kan endast ske av det hela antal Aktier, vartill det sammanlagda antalet teck
ningsoptioner berättigar och som en och samma optionsinnehavare önskar utnyttja. Vid 
sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som inte 
kan utnyttjas.

Subscription may only take place in respect of the entire number of shares for which the 
total number of warrants entitles the warrant holder to subscribe and which a single 
warrant holder desires to exercise. On such subscription, any excess fractions of war
rants which cannot be exercised shall be disregarded.

§ 4 Teckning av Aktier / Subscription of Shares

Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Teckningsoption är registrerad på Avstäm- 
ningskonto ska följande gälla. Vid Teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt 
formulär inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut.

The following shall apply in the event the Company is a Central Securities Depository 
Company and the Warrants are registered on a Central Securities Depository Account. 
The Warrants may be exercised through a written application for Subscription to the 
Company or to the designated Central Securities Depository Company.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Teckningsoption inte är registrerad på Av- 
stämningskonto ska Teckning ske genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget 
varvid antalet Teckningsoptioner som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska Innehavare i 
förekommande fall inlämna motsvarande Optionsbevis till Bolaget.

In the event the Company is not a Central Securities Depository Company or if the War
rants are not registered on a Central Securities Depository Account, the Warrants may 
be exercised through a written application for Subscription to the Company, stating the 
number of Warrants which are to be exercised. In conjunction with a Subscription, the 
Holder shall, where applicable, surrender corresponding Warrant Certificates to the 
Company.

§ 5 Betalning / Payment
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Vid anmälan om teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal Aktier som anmä
lan om teckning avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

On application for subscription, payment for the number of shares which the application 
for subscription covers shall be made simultaneously. Payment shall be made in cash to 
a bank account designated by the Company.

§ 6 Införande i aktiebok m.m. I Entry in the share register, etc.

Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom 
att de nya Aktierna interimistiskt registreras på Avstämningskonto genom Bolagets 
försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämnings
konto slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan 
slutgiltig registrering på Avstämningskonto.

In the event the Company is a Central Securities Depository Company at the time of Sub
scription, Subscription shall be effected through the Company ensuring the interim regis
tration of the new Shares on a Central Securities Depository Account. Following regis
tration at the Swedish Companies Registration Office, the registration on a Central Secu
rities Depository Account shall become final. As stated in section 8 below, in certain cas
es the date of such final registration on a Central Securities Depository Account may be 
postponed.

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

In the event the Company is not a Central Securities Depository Company at the time of 
Subscription, Subscription shall be effected by the new Shares being entered as Shares in 
the Company’s share register and subsequently being registered at the Swedish Compa
nies Registration Office.

§ 7 Rätt till vinstutdelning / Entitlement to dividends

Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt 
till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närm
ast efter det att Teckning verkställts.

In the event the Company is a Central Securities Depository Company, Shares which are 
newly issued following Subscription shall carry an entitlement to participate in divi
dends for the first time on the next record date for dividends which occurs after Subscrip
tion is effected.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning 
i förekommande fall rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolags
stämma efter det att Teckning verkställts.

In the event the Company is not a Central Securities Depository Company, Shares which 
are newly issued following Subscription shall entitle the holder to a dividend, where rel-

5



SW
39766739/2

Bilaga 1A

Appendix 1A

evant, at the first general meeting following the date which occurs after Subscription is 
effected.

§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m. I Recalculation of Subscription Price, etc.

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

The following shall apply with respect to the rights vested in warrant holders in the 
event of the circumstances set forth below:

A. Fondemission / Bonus issue

Vid fondemission ska teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid att tilldelning av 
Aktier inte kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva 
frågan om fondemission - verkställas först sedan stämman beslutat om fondemissionen. Ak
tier som tillkommer på grund av teckning som verkställs efter beslutet om fondemission upp
tas på optionsinnehavares avstämningskonto såsom interimsAktier, vilket innebär att sådana 
Aktier inte omfattas av beslut om fondemission. Slutlig registrering på avstämningskonto sker 
först efter avstämningsdagen för fondemissionen.

In the event ofa bonus issue, where an application for subscription is submitted at such time 
that the allotment of shares cannot be effected not later than on the fifth weekday prior to the 
general meeting at which a resolution relating to the bonus issue is to be adopted, subscrip
tion shall be effected only after the general meeting has adopted a resolution approving the 
bonus issue. Shares which vest pursuant to subscription effected after the adoption of a reso
lution approving the bonus issue shall be registered in the warrant holder’s securities account 
as interim shares, and accordingly such shares shall not entitle the holder thereof to partici
pate in the bonus issue. Definitive registration in a securities account shall only take place 
after the record date for the bonus issue.

Vid teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad tecknings
kurs liksom ett omräknat antal Aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna. Om
räkningarna utförs av Bolaget enligt följande:

In conjunction with subscription which is effected after the adoption of a resolution to per
form a bonus issue, a recalculated subscription price as well as a recalculated number of 
shares for which each warrant entitles the warrant holder to subscribe shall be applied. The 
recalculations shall be carried out by the Company in accordance with the following:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (antalet Aktier i Bolaget före fonde
missionen) / (antalet Aktier i Bolaget efter fondemissionen)

Recalculated subscription price = (previous subscription price) x (the number of shares in the 
Company prior to the bonus issue) / (the number of shares in the Company after the bonus 
issue)

Omräknat antal Aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående antal Aktier 
som vaije teckningsoption berättigar till teckning av) x (antalet Aktier i Bolaget efter fonde
missionen) / (antalet Aktier i Bolaget före fondemissionen)
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Recalculated number of shares for which each warrant entitles the warrant holder to sub
scribe = (previous number of shares for which each warrant entitled the warrant holder to 
subscribe) x (the number of shares in the Company after the bonus issue)/ (the number of 
shares in the Company prior to the bonus issue)

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som vaije teck
ningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter bolagsstämmans beslut 
om fondemissionen men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

The subscription price and the number of shares which each warrant entitles the war
rant holder to subscribe for, recalculated as set out above, shall be determined by the 
Company as soon as possible after the general meeting has adopted a resolution approv
ing the bonus issue but shall be applied only after the record date for the bonus issue

B. Sammanläggning eller uppdelning (split) /Reverse share split or share split

Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmel
serna i punkt A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämnings- 
dag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, 
sker hos Euroclear.

In the case ofa reverse share split or share split of the Company’s existing Shares, the 
provisions in subsection A shall apply mutatis mutandis whereupon, where appropriate, 
the record date shall be deemed to be the day on which a reverse share split or share split 
takes place at Euroclear, upon request by the Company.

C. Nyemission av Aktier / New issue of Shares

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

If the Company issues new shares subject to pre-emption rights for shareholders to subscribe 
for new shares in exchange for cash payment or by set-off, the following shall apply with 
respect to the right to participate in the new issue for shareholders whose shares vest as a 
consequence of subscription on exercise of the warrant.

l. Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet 
om nyemissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att 
Aktie, som tillkommit genom teckning enligt dessa villkor, ska medföra rätt att 
delta i nyemissionen.

If the board of directors has resolved to carry out a new issue conditional upon 
the approval of the general meeting of the shareholders or pursuant to authori
sation granted by the general meeting of the shareholders, the resolution of the 
new issue shall state the last day on which subscription must be effected in or-
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der to entitle the holders of the shares held pursuant to subscription according 
to these terms and conditions to participate in the new issue.

2. Beslutas nyemissionen av bolagsstämman, ska teckning - där anmälan om teck
ning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på femte var
dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om nyemission verkställas 
först sedan stämman beslutat om denna. Aktier som tillkommer på grund av ny
teckning som verkställs efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstäm- 
ningskonto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i nyemissionen. Slutlig re
gistrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för nyemiss
ionen.

If the general meeting adopts a resolution to issue new shares, where an appli
cation for subscription is submitted at such time that it cannot be effected on or 
before the fifth weekday prior to the general meeting which shall resolve on the 
new issue, subscription shall only be effected following the adoption of a reso
lution with respect thereto by the general meeting. Shares which vest as a con
sequence of such subscription shall be registered in the securities account as in
terim shares, and accordingly shall not entitle the holders to participate in the 
new issue. Definitive registration in securities accounts shall only take place af
ter the record date for the new issue.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte upp
kommer tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier 
som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av.

In the event of Subscription which is effected at such time that a right to participate in 
the new issue does not vest, a recalculated Subscription Price shall be applied, as well as 
a recalculation of the number of Shares to which each Warrant provides an entitlement 
to Subscribe.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande:

The recalculations shall be made by the Company based on the following formulae:

omräknad = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den 
Teckningskurs i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)

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

recalculated = previous Subscription Price x the Share’s average listed price during the 
Subscription subscription period established in the new issue resolution (the Share’s 
Price average price)
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the Share’s average price increased by the theoretical value of the sub
scription right calculated on the basis thereof

omräknat antal 
Aktier som varje 
Teckningsoption 
ger rätt att 
teckna

= föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption ger rätt att teckna 
x Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräk- 
nade teoretiska värdet på teckningsrätten

Aktiens genomsnittskurs

recalculated 
number of 
Shares to 
which each 
Warrant 
provides an 
entitlement 
to subscribe

= previous number Shares to which each Warrant provides an entitlement 
to subscribe x the Share’s average price increased by the theoretical val
ue of the subscription right calculated on the basis thereof

the Share’s average price

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för vaije handelsdag 
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken Aktien är noterad. I avsaknad av notering 
av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag 
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

The Share’s average price shall be deemed to correspond to the average of the calculated 
mean values, for each trading day during the Subscription Period, of the highest and 
lowest transaction prices listed during the day in accordance to the list on which the 
shares are quoted. In the event no transaction price is quoted, the bid price which is 
quoted as the closing price shall instead be included in the calculation. Days on which 
neither a transaction price nor a bid price is quoted shall not be included in the calcula
tion.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel:

The theoretical value of the subscription right shall be calculated in accordance with the 
following formula:

teckningsrättens = det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissions- 
värde beslutet x Aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för den nya

Aktien

antalet Aktier före emissionsbeslutet
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value of the
subscription
right

= the maximum number of new Shares which may be issued pursuant to 
the new issue resolution x the Share’s average price less the subscription 
price for the new Share

the number of Shares prior to adoption of the new issue resolution

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

In the event a negative value is thereupon obtained, the theoretical value of the subscrip
tion right shall be set at zero.

Det enligt ovan omräknade Teckningskursen och det omräknade antal Aktier som belöper 
på varje Teckningsoption ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens 
utgång och tillämpas vid varje Teckning som verkställs därefter.

The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares provided by 
each Warrant shall be determined by the Company two Banking Days after the expiry of 
the subscription period and shall be applied to each Subscription for Shares effected 
thereafter.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande om
räknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt C. Omräk
ningen som ska utföras av Bolaget, ska ha en utgångspunkt att värdet på teckningsoption- 
erna ska lämnas oförändrat.

In the event the Company’s Shares are not listed or traded on a Marketplace, a recalcu
lated Subscription Price and recalculated number of Shares shall be determined in ac
cordance with this subsection C. The recalculation, which shall be made by the Compa
ny, shall be based on the assumption that the value of the warrants shall remain un
changed.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som 
varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning endast prelimi
närt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade tecknings
kursen och det omräknade antalet Aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har 
fastställts.

During the period prior to the determination of the recalculated subscription price and 
the recalculated number of shares for which each warrant entitles the warrant holder to 
subscribe, subscription shall only be effected on a preliminary basis. Definitive registra
tion in securities accounts shall be made following determination of the recalculated sub
scription price and the recalculated number of shares for which each warrant entitles the 
warrant holder to subscribe.

D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner/ Issue of convertible debentures or war
rants
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Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna 
och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teck
ningsoptioner, utan betalning, äger bestämmelserna i punkt C första stycket l och 2 om 
rätten att delta i nyemission på grund av Aktie som tillkommit genom Teckning motsva
rande tillämpning.

In the event ofan issue of convertible debentures or warrants with pre-emption rights 
for the shareholders and in exchange for cash payment or payment by way of set-off or, 
with respect to warrants, without payment, the provisions of subsection C, first para
graph, subparagraphs l and 2 regarding the right to participate in a new issue by virtue 
of Shares which vest through Subscription shall apply mutatis mutandis.

Vid Teckning som verkställs i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkom
mer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på 
varje Teckningsoption.

In the event of Subscription for Shares which is exercised at such a time that Subscription 
is effected after adoption of the issue resolution, a recalculated Subscription Price and 
recalculated number of Shares provided by each Warrant shall be applied.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

The recalculation shall be made by the Company in accordance with the following for
mulae:

omräknad = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den 
Teckningskurs i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

recalculated = previous Subscription Price x the Share’s average listed price during the 
Subscription subscription period established in the resolution regarding the issue (the 
Price = Share’s average price)

the Share’s average price increased by the value of the subscription right

omräknat antal 
Aktier som varje 
Teckningsoption 
ger rätt att 
teckna

= föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna 
x Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

Aktiens genomsnittskurs
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recalculated 
number of 
Shares to 
which each 
Warrant 
provides an 
entitlement 
to subscribe

= previous number of Shares to which each Warrant provides an entitle
ment to subscribe x the Share’s average price increased by the value of 
the subscription right

the Share’s average price

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

The Share’s average price shall be calculated in accordance with subsection C above.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag un
der teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är noterad. I avsaknad av 
notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. 
Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av tecknings
rättens värde bortses från sådan dag.

The value of the subscription right shall be deemed to be the equivalent of the average 
calculated mean value, for each trading day during the subscription period, of the high
est and lowest quoted paid price on that day according to the list on which the subscrip
tion rights are quoted. In the absence of a quoted paid price, the quoted bid price shall 
form the basis for the calculation. Days on which neither a paid price nor a bid price is 
quoted shall be excluded from the calculation.

Om Bolagets Aktier inte är föremål marknadsnotering ska en omräknad Teckningskurs 
och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för vad som 
anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget.

In the event the Company’s Shares are not subject to a listing, a recalculated Subscrip
tion Price and recalculated number of Shares shall be determined in accordance with this 
subsection D. In lieu of the provisions regarding the Share’s average price, the value of 
the Share shall thereupon be determined by an independent value appointed by the 
Company.

If the subscription rights are not subject to a listing, the value of the subscription right 
shall, to the greatest extent possible, be determined based upon the change in the market 
value of the Company’s shares which may be deemed to have occurred as a consequence of 
the issue of the warrants or the convertible debentures.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som varje 
teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången 
av Teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.
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The subscription price and the number of shares for which each warrant entitles the 
warrant holder to subscribe, recalculated as set out above, shall be determined by the 
Company two business days after the expiry of the subscription period and shall apply to 
each subscription effected thereafter.

Om Bolagets Aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsno
tering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal 
Aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av 
Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oföränd
rat.

If the Company’s shares, at the time of the resolution to issue new shares, are not subject 
to a listing, a corresponding recalculation of the subscription price and the number of 
shares for which each warrant entitles the warrant holder to subscribe shall take place. 
The recalculation, which shall be made by the Company, shall be based on the assump
tion that the value of the warrants shall remain unchanged.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det 
omräknade antalet Aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, 
verkställs teckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först 
sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som varje teck
ningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

Upon subscription effected during the period prior to the determination of the recalcu
lated subscription price and the recalculated number of shares for which each warrant 
entitles the warrant holder to subscribe, subscription shall only be effected on a prelimi
nary basis. Definitive registration in securities accounts shall be made following deter
mination of the recalculated subscription price and the recalculated number of shares for 
which each warrant entitles the warrant holder to subscribe.

E. Vissa andra fall av ervjudanden till aktieägare / Other offers to the shareholders

Vid ett erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att 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 om
räknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt 
att teckna. Detsamma gäller om Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till aktieä
garna dela ut värdepapper eller rättigheter utan vederlag.

In the event the Company, in circumstances other than those set forth in subsections A-D 
above, extends an offer to the shareholders to acquire securities or rights of any kind 
from the Company, in the event of Subscription which is demanded at such time that the 
Shares thereby received do not carry an entitlement to participate in the offer, a recalcu
lated Subscription Price and recalculated number of Shares to which each Warrant pro
vides an entitlement to subscribe shall be applied. The aforesaid shall also apply where 
the Company resolves, in accordance with the aforementioned principles, to distribute 
securities or rights to the shareholders without consideration.

Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel:
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The recalculations shall be carried out by the Company in accordance with the following 
formulae:

omräknad = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den 
Teckningskurs i erbjudandet fastställda anmälningstiden (Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i er
bjudandet (inköpsrättens värde)

recalculated = previous Subscription Price x the Share’s average listed price during the 
Subscription application period established in the offer (the Share’s average price)
Price _____________________________________________________________

the Share’s average price increased by the value of the right to partici
pate in the offer (the purchase right value)

omräknat antal 
Aktier som varje 
T eckningsoption 
ger rätt att 
teckna

= föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna 
x Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde

Aktiens genomsnittskurs

recalculated 
number of 
Shares to 
which each 
Warrant 
provides an 
entitlement 
to subscribe

= previous number of Shares to which each Warrant provides an entitle
ment to subscribe x the Share’s average price increased by the purchase 
right value

the Share’s average price

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

The Share’s average price shall be calculated in accordance with subsection C above.

För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av 
rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska 
härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt 
den kurslista på viken inköpsrätten noteras. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället 
den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köp
kurs under viss dag, ska vid beräkningen av inköpsrättens värde bortses från sådan dag.
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Where the shareholders have received purchase rights and trading in these has taken 
place, the value of the right to participate in the offer shall be deemed to be equivalent to 
the value of the purchase rights. For this purpose, the value of the purchase right shall be 
deemed to be equivalent to the average calculated mean value, for each trading day dur
ing the application period, of the highest and lowest quoted paid price during the day 
according to the list on which the purchase rights are quoted. In the absence of a quoted 
paid price, the quoted bid price shall form the basis for the calculation. Days on which 
neither a paid price nor a bid price is quoted shall be excluded from the calculation.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller om sådan handel med inköpsrätter 
som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av teckningskurs ske med til
lämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E, varvid föl
jande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieä
garna, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för 
varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dagen för sådan notering 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid 
affärer i dessa värdepapper eller rättigheter på den marknadsplats vid vilken nämnda vär
depapper eller rättigheter är noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som 
betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stäl
let den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller 
köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av värdet av rätten att delta i erbjudandet 
bortses från sådan dag. Vid omräkning enligt detta stycke av teckningskursen och det an
tal Aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna, ska nämnda period om 25 han
delsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första 
stycket i detta moment E.

If the shareholders do not receive purchase rights or were such trading in purchase rights as 
referred to in the preceding paragraph otherwise does not take place, the recalculation of the 
subscription price shall be made as far as possible by applying the principles set out above in 
this sub-section E and the following shall apply. Where listing of the securities or rights of
fered to the shareholders takes place, the value of the right to participate in the offer shall be 
deemed to be equivalent to the average calculated mean value, for each trading day during 
the period of 25 trading days calculated from the first day of listing, of the highest and lowest 
transaction prices quoted for trades in such securities or rights reduced, where appropriate, 
by the consideration paid for these in conjunction with the offer. In the absence of a quoted 
paid price, the quoted bid price shall form the basis for the calculation. Days on which neither 
a paid price nor a bid price is quoted shall be excluded from the calculation of the value of the 
right to participate in the offer. In the recalculation of the subscription price and the number 
of shares for which each warrant entitles the warrant holder to subscribe, the period of 25 
trading days referred to above shall be deemed to be the application period determined for 
the offer pursuant to the first paragraph of this section E.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet 
av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i 
marknadsvärde avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbju
dandet.
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Where no listing of such securities or rights offered to the shareholders takes place, the value 
of the right to participate in the offer shall, to the greatest extent possible, be determined 
based on the change in the market value of the Company’s shares which may be deemed to 
have occurred as a consequence of the offer.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det antal Aktier som varje teckningsoption 
ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter det att värdet av rätten att delta i er
bjudandet kunnat beräknas.

The subscription price and the number of shares for which each warrant entitles the warrant 
holder to subscribe, recalculated in accordance with the above, shall be determined by the 
Company as soon as possible after it becomes possible to calculate the value of the right to 
participate in the offer.

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

If the Company’s shares, at the time of the offer, are not subject to a listing, a corresponding 
recalculation of the subscription price and the number of the shares for which each warrant 
entitles the warrant holder to subscribe shall take place. The recalculation, which shall be 
made by the Company, shall be based on the assumption that the value of the warrants shall 
remain unchanged.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det om
räknade antalet Aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs 
teckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den 
omräknade teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som vaije teckningsoption ger 
rätt att teckna har fastställts.

Upon subscription effected during the period prior to the determination of the recalculated 
subscription price and the recalculated number of shares for which each warrant entitles the 
warrant holder to subscribe, subscription shall only be effected on a preliminary basis. Defin
itive registration in securities accounts shall be made following determination of the recalcu
lated subscription price and the recalculated number of shares for which each warrant enti
tles the warrant holder to subscribe.

F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner / New issue or issue of 
convertible debentures or warrants

Vid nyemission av Aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med före
trädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning 
eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga 
Innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska 
varje Innehavare, utan hinder av att Teckning på grund av Teckningsoption inte har verk
ställts, anses vara ägare till det antal Aktier som Innehavaren skulle ha erhållit, om Teck
ning verkställts efter den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på 
varje Teckningsoption vid tidpunkten för beslutet om emission.
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In the event of a new share issue or issue of convertible debentures or warrants with pre
emption rights for the shareholders, in exchange for cash payment or payment by way of 
set-off or, with respect to warrants, without payment, the Company may decide to grant 
all Holders the same pre-emption rights as vest in the shareholders pursuant to the reso
lution. Notwithstanding that Subscription for Shares pursuant to Warrants has not been 
effected, each Holder shall thereupon be deemed to be the owner of the number of Shares 
which the Holder would have received had Subscription for Shares been effected at the 
Subscription Price and the number of Shares to which each Warrant provided an enti
tlement to subscribe, as applicable on the date on which the resolution regarding the 
offer was adopted.

Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående 
stycke ha motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Innehavaren ska anses vara 
ägare till ska därvid fastställas efter den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier 
som belöpte på varje Teckningsoption vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

In the event the Company resolves to extend to the shareholders such an offer as referred 
to in subsection E above, the provisions of the preceding paragraph shall apply mutatis 
mutandis. The number of Shares which Holders shall be deemed to own shall thereupon 
be determined based on the Subscription Price and the number of Shares to which each 
Warrant provided an entitlement to subscribe, as applicable on the date on which the 
resolution regarding the offer was adopted.

Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelser
na i punkt F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E av Teckningskursen inte äga 
rum.

In the event the Company decides to grant the Holders pre-emption rights in accordance 
with the provisions of this subsection F, no recalculation of the Subscription Price shall 
take place pursuant to subsections C, D or E.

G. Utdelning /Dividend

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

If the Company resolves to pay cash dividend to the shareholders of an amount which, 
combined with other dividends paid during the same fiscal year, exceeds 15 percent of 
the average price of the share during a period of 25 trading days immediately preceding 
the day on which the Company’s board of directors announces its intention to propose
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that the general meeting approve such dividend, a recalculation of the subscription price 
and the number of shares for which each warrants entitles the holder to subscribe shall 
be made in respect of any subscription requested at such time that the shares vested in 
accordance therewith do not carry rights to receive such dividend. The recalculation 
shall be based on that part of the total dividend which exceeds 15 percent of the average 
price of the share during the above-mentioned period (hereinafter referred to as an “ex
traordinary dividend”).

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

The recalculation shall be carried out by the Company in accordance with the following 
formulae:

omräknad = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under en 
Teckningskurs period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras 

utan rätt till extraordinär utdelning (Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som 
utbetalas per Aktie

recalculated = previous Subscription Price x the Share’s average listed price during a 
Subscription period of 25 trading days calculated commencing the day on which the
Price Share was listed without the right to participate in the extraordinary

repayment (the Share’s average price)

the Share’s average price increased by the extraordinary dividend paid 
out per Share

omräknat antal 
Aktier som varje 
T eckningsoption 
ger rätt att 
teckna

= föregående antal Aktier, som vaije Teckningsoption ger rätt att teckna 
x Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning 
som utbetalas per Aktie

Aktiens genomsnittskurs

recalculated 
number of 
Shares to 
which each 
Warrant 
provides an 
entitlement

= previous number of Shares to which each Warrant provides an entitle
ment to Subscribe x (the Share’s average price increased by extraordi
nary amount repaid per Share)

the Share’s average price
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to subscribe

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

The Share’s average price shall be calculated in accordance with subsection C above.

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje 
Teckningsoption fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den ovan angivna 
perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares provided by 
each Warrant shall be determined by the Company two Banking Days after the expiry of 
the above-stated period of 25 trading days and shall be applied to Subscription effected 
thereafter.

Om Bolagets Aktier vid tidpunkten för utdelningsbeslutet inte är föremål för marknadsno
tering och det beslutas om kontant utdelning som tillsammans med andra utdelningar 
under samma räkenskapsår, överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter skatt för det 
räkenskapsåret och 30 procent av Bolagets värde, ska vid teckning som påkallas på sådan 
tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tilläm
pas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje teckningsoption 
ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen 
som överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter skatt för räkenskapsåret och 30 pro
cent av Bolagets värde (extraordinär utdelning) och ska utföras i enlighet med ovan an
givna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

If the Company’s shares at the time of the resolution to pay dividend are not subject to a 
listing and it is resolved to pay a cash dividend which combined with other dividends 
paid during the same fiscal year, exceeds 100 percent of the Company’s earnings after 
tax for the fiscal year and 30 percent of the Company’s value, a recalculation of the sub
scription price and the number of shares for which each warrant entitles the warrant 
holder to subscribe shall be made in respect of any subscription requested at such time 
that the shares thereby received do not carry rights to receive such dividend. The recal
culation shall be based on that part of the total dividend which exceeds 100 percent of the 
Company’s earnings after tax for the fiscal year and 30 percent of the Company’s value 
(extraordinary dividend) and shall be performed by in accordance with the above- 
mentioned principles by an independent valuation agent appointed by the Company

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som 
varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning endast prelimi
närt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade tecknings
kursen och det omräknade antalet Aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har 
fastställts.

During the period prior to the determination of the recalculated subscription price and 
the recalculated number of shares for which each warrant entitles the warrant holder to 
subscribe, subscription shall only be effected on a preliminary basis. Definitive registra
tion in securities accounts shall be made following determination of the recalculated sub-
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scription price and the recalculated number of shares for which each warrant entitles the 
warrant holder to subscribe.

H. Minskning av aktiekapitalet / Reduction in the share capital

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

If the Company’s share capital is reduced with a repayment to the shareholders and such 
reduction is compulsory, a recalculation of the subscription price and the number of 
shares for which each warrants entitles the holder to subscribe shall be made.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

The recalculation shall be carried out by the Company in accordance with the following 
formulae:

omräknad = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under en 
Teckningskurs 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

recalculated 
Subscription 
Price =

= previous Subscription Price x the Share’s average listed price during a 
period of 25 trading days calculated commencing the day on which the 
Shares were listed without the right to participate in the repayment (the 
Share’s average price)

the Share’s average price increase by the amount repaid per Share

omräknat antal 
Aktier som varje 
T eckningsoption 
ger rätt att 
teckna

= föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna 
x Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per 
Aktie

Aktiens genomsnittskurs

recalculated = previous number of Shares to which each Warrant provides an entitle- 
number of ment to Subscribe x the Share’s average price increase by the amount 
Shares to repaid per Share
which each ____________________________________________________________
Warrant
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provides an the Share’s average price
entitlement
to subscribe

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

The Share’s average price shall be calculated in accordance with subsection C above.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier ska i stället 
för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp an
vändas enligt följande:

In making a recalculation pursuant to the above where the reduction takes place through 
redemption of Shares, instead of using the actual amount which is repaid per Share a 
calculated repayment amount shall be used as follows:

beräknat återbetal
ningsbelopp per 
Aktie

= det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med 
Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 han- 
delsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan rätt till 
deltagande i nedsättningen (Aktiens genomsnittskurs)

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

calculated 
repayment 
amount per 
Share

= the actual amount repaid per redeemed Share less the Share’s market 
value during a period of 25 trading days immediately preceding the day 
on which the Shares do not carry an entitlement to participate in the 
reduction (the Share’s average price)

the number of Shares in the Company which form the basis of redemp
tion of a Share less 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

The Share’s average price shall be calculated in accordance with subsection C above.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som varje 
teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången 
av den angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid teckning som verk
ställs därefter.

The subscription price and number of shares for which each warrant entitles the war
rant holder to subscribe, recalculated as set out above, shall be determined by the Com
pany two business days after the expiry of the above-mentioned period of 25 trading 
days, and shall apply to each subscription effected thereafter.

21



SW
39766739/2

Bilaga 1A

Appendix 1A

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som 
varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning endast prelimi
närt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade tecknings
kursen och det omräknade antalet Aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har 
fastställts.

During the period prior to the determination of the recalculated subscription price and 
the recalculated number of shares for which each warrant entitles the warrant holder to 
subscribe, subscription shall only be effected on a preliminary basis. Definitive registra
tion in securities accounts shall be made following determination of the recalculated sub
scription price and the recalculated number of shares for which each warrant entitles the 
warrant holder to subscribe.

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

If the Company’s share capital is reduced through redemption of shares with repayment 
to the shareholders, where such reduction is not compulsory, or if the Company - with
out reducing the share capital - would re-purchase its own shares but where, in the 
opinion of the Company, the reduction, due to its technical structure and its financial 
effects, is equivalent to a compulsory reduction, the recalculation of the subscription 
price and the number of shares for which each warrant entitles the warrant holder to 
subscribe shall be made, in accordance with the principles stated in this sub-section H.

Om Bolagets Aktier vid tidpunkten för minskningen inte är föremål för marknadsnotering, 
ska en häremot svarande omräkning av teckningskursen och ett omräknat antalet Aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas i enlighet med de principer som 
anges i detta moment H av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

If the Company’s shares, at the time of the reduction of the share capital, are not subject 
to a listing, a corresponding recalculation of the subscription price and number of shares 
for which each warrant entitles the warrant holder to subscribe shall be performed in 
accordance with the principles stated in this sub-section H by an independent valuation 
agent appointed by the Company.

I. Omräkning ska leda till skäligt resultat / Recalculation shall give a reasonable result

Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets 
styrelses 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 Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är 
skälig, ska styrelsen genomföra omräkningen av Teckningskursen och det omräknade an
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talet Aktier som belöper på varje Teckningsoption på det sätt styrelsen finner ändamålsen
ligt för att få ett skäligt resultat.

In the event of the Company carries out any measure as referred to in subsections A-E,
G, H or M and where, in the Company’s board’s opinion, in light of the technical struc
ture of the measure or for any other reason, application of the prescribed recalculation 
formulae cannot take place or results in the financial compensation received by the 
Holders being unreasonable compared with the shareholders, the board of directors 
shall carry out the recalculation of the Subscription Price and the number of Shares pro
vided by each Warrant in such manner as the board deems appropriate in order to ob
tain a reasonable result.

J. Avrundning / Rounding off

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

On recalculation of the subscription price in accordance with the above, the subscription 
price shall be rounded off to the nearest SEK o.io, for which purposes SEK 0.05 shall be 
rounded downwards and the number of shares shall be rounded off to two decimal places.

K. Likvidation / Liquidation

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.

In the event of liquidation pursuant to Chapter 25 of the Companies Act, no further Sub
scription may be effected. The aforesaid shall apply irrespective of the reasons for the 
liquidation and irrespective of whether or not the order that the Company be placed into 
liquidation has become final.

Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till 
fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska In
nehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska 
tas in en erinran om att Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut 
om likvidation.

Simultaneously with the notice convening the general meeting and prior to the general 
meeting is to considers the issue of whether the Company is to be placed into voluntary 
liquidation pursuant to Chapter 25, section 1 of the Companies Act, the Holders shall be 
given notice thereof by the Company in accordance with section 9 below. The notice shall 
inform the Holders that Subscription may not be effected after the general meeting has 
adopted a resolution regarding liquidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska 
Innehavare - oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning 
- ha rätt att göra anmälan om Teckning av Aktier med utnyttjande av Teckningsoptionen 
från den dag då meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om Teckning kan verkställas
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senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets 
likvidation ska behandlas.

In the event the Company gives notice that it is considering entering into voluntary liq
uidation, notwithstanding the provisions of section 3 regarding the earliest date for de
manding Subscription, the Holders shall be entitled to apply for Subscription for Shares 
through exercise of Warrants commencing the day on which notice is given. However, 
the aforesaid shall apply only where Subscription can be effected not later than the tenth 
calendar day prior to the general meeting at which the issue of the Company’s liquida
tion is to be addressed.

L. Fusion / Merger

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varige
nom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Teckning därefter inte ske.

In the event the general meeting approves a merger plan pursuant to Chapter 23, section 
15 of the Companies Act whereby the Company is to be merged in another company, 
Subscription may thereafter not be demanded.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 
Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I med
delandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusions- 
planen samt ska Innehavarna erinras om att Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut 
fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Not later than two months prior the general meeting which is to consider the issue of 
approving the above merger, the Holders shall be given notice thereof in accordance 
with section 9 below. The notice shall contain information about the merger plan and 
information that Subscription may not be effected after the general meeting has adopted 
a resolution regarding the merger in accordance with the paragraph above.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare 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 fusions- 
planen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

In the event the Company gives notice of a proposed merger in accordance with the 
above, Holders shall be entitled to apply for Subscription commencing the date on which 
notice of the proposed merger was given, provided that Subscription can be effected not 
later than three weeks prior to the date of the general meeting at which the merger plan 
whereby the Company is to be merged in another company is to be approved.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla.

The following shall apply if the Company’s board of directors prepares a merger plan 
pursuant to Chapter 23, section 28 of the Companies Act, whereby the Company is to be 
merged in another company.
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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 Bola
get, 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). Slut
dagen ska infalla inom två månader från offentliggörandet.

In the event a Swedish parent company owns all of the Shares in the Company, and the 
Company’s board of directors announces its intention to prepare a merger plan pursu
ant to the statutory provision referred to in the preceding paragraph, in the event the 
final date for demanding Subscription pursuant to section 3 above falls on a day after 
such announcement, the Company shall establish a new final date for demanding Sub
scription (the Expiry Date). The Expiry Date shall be a day within two months of the 
announcement.

M. Delning / Demerger

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 Teckningsoption ger rätt att 
teckna, enligt principerna för extraordinär utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska 
baseras på den del av Bolagets tillgångar och skulder som övertas av övertagande bolag.

In the event the general meeting approves a demerger plan pursuant to Chapter 24, sec
tion 17 of the Companies Act whereby the Company shall be demerged through part of 
the Company’s assets and liabilities being taken over by one or more limited companies 
in exchange for consideration to the Company’s shareholders, a recalculated Subscrip
tion Price and a recalculated number of Shares to which each Warrant provides an enti
tlement to subscribe shall be applied in accordance with the principles regarding ex
traordinary dividends as set forth in subsection G above. The recalculation shall be 
based on the part of the Company’s assets and liabilities assumed by the takeover com
pany.

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot 
vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan 
äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära Teckning upphör 
samtidigt med registreringen enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till 
Innehavaren ska ske senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstäm
man.

In the event all of the Company’s assets and liabilities are taken over by one or more lim
ited companies in exchange for consideration to the Company’s shareholders, the provi
sions regarding liquidation as set forth in subsection K above shall apply mutatis mu
tandis, entailing inter alia that the right to request Subscription shall terminate simulta
neously with registration pursuant to Chapter 24, section 27 of the Companies Act and 
that Holders must be given notice thereof not later than two months prior to the date on 
which the demerger plan is submitted to the general meeting.
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N. Tvångsinlösen / Buy-out of minority shareholders

Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 pro
cent av Aktierna i Bolaget, och offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlö
sen, ska vad som i sista stycket punkt L sägs om Slutdag äga motsvarande tillämpning.

In the event a Swedish parent company, on its own or together with a subsidiary, owns 
more than go per cent of the Shares in the Company, and where the parent company 
announces its intention to commence a buy-out procedure, the provisions of the final 
paragraph of subsection L regarding the Expiry Date shall apply mutatis mutandis.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Inneha
vare äga rätt att göra sådant påkallande fram till och med Slutdagen. Bolaget ska senast 
fem veckor före Slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra Innehavarna om 
denna rätt samt att påkallande av Teckning inte får ske efter Slutdagen.

If the announcement has been made in accordance with the provisions above in this sub
section, Holders shall be entitled to demand Subscription until the Expiry Date. The 
Company must give notice to the Holders in accordance with § 9 below, not later than 
five weeks prior to the Expiry Date, informing them of this right and the fact that they 
may not demand Subscription after the Expiry Date.

Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska 
avgöras av skiljemän, får Teckningsoptionen inte utnyttjas för Teckning förrän inlösen
tvisten 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 
Innehavaren ändå rätt att utnyttja Teckningsoptionen under tre månader efter det att av
görandet vann laga kraft.

If the majority shareholder, pursuant to Chapter 22, section 6 of the Companies Act, has 
submitted a request that a buy-out dispute be resolved by arbitrators, the Warrants may 
not be exercised for Subscription until the buy-out dispute has been settled by an award 
or decision that has become final. If the period within which Subscription may take place 
expires prior thereto, or within three months thereafter, a Holder nevertheless has the 
right to exercise the Warrant within three months after the date on which the ruling be
came final.

O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning / Cease or lapse of liquidation, merger 
or demerger

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 åter inträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfal
ler.

Notwithstanding the provisions of subsections K, L, and M that Subscription may not be 
effected following a resolution regarding liquidation or approval of a merger plan or 
demerger plan, the right to Subscription shall be reinstated in the event the liquidation 
ceases or the issue of a merger or demerger lapses.
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P. Konkurs eller företagsrekonstruktion / Bankruptcy or company reorganisation order

Vid Bolagets konkurs eller om beslut fattas om att Bolaget ska bli föremål för företagsre
konstruktion får Teckning med utnyttjande av Teckningsoption inte ske. Om konkursbe
slutet eller beslutet om företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten till 
Teckning.

In the event of the Company’s bankruptcy or where a decision is taken that the Company 
shall be the subject of a company reorganisation order, Subscription may not take place 
through exercise of Warrants. Where the bankruptcy order or the Company reorganisa
tion order is set aside by a higher court, the entitlement to Subscribe shall be reinstated.

Q. Byte av redovisningsvaluta / Change in accounting currency

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.

In the event the Company effects a change in the accounting currency, entailing that the 
Company’s share capital shall be established in a currency other than Swedish crowns, 
the Subscription Price shall be recalculated in the same currency as the share capital. 
Such currency recalculation shall take place applying the exchange rate which was used 
to recalculate the share capital in conjunction with the change in currency.

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.

A recalculated Subscription Price in accordance with the provisions above shall be de
termined by the Company and shall be applied to Subscriptions effected commencing the 
day on which the change in the accounting currency takes effect.

R. Motsvarande villkor för kupongbolag / Equivalent terms and conditions for companies that 
are not Central Securities Depository Companies

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.

In cases where the provisions concerning recalculation refer to the record date and, at 
the time of the recalculation, the Company is not a Central Securities Depository Com
pany, a comparable date used in equivalent terms and conditions for companies that are 
not Central Securities Depository Companies shall apply instead of the record date.

§ 9 Meddelanden / Notices

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje optionsinnehavare och 
andra rättighetsinnehavare under adress som är känd för Bolaget.

Notices relating to the warrants shall be provided to each warrant holder and any other 
rights holders to an address which is known to the Company.
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§ 10 Ändring av villkor / Amendments to the terms and conditions

Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarens räkning besluta om ändring av dessa villkor 
i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, Euroclears eller myndighets beslut gör det 
nödvändigt att ändra villkoren eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt 
eller nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter inte i något hänseende 
försämras.

The Company’s board of directors shall be entitled, on behalf of the Holder, to amend 
these terms and conditions to the extent that any legislation, court decision, Euroclear’s 
or public authority decision renders necessary such amendment or where, in the board’s 
opinion, for practical reasons it is otherwise appropriate or necessary to amend the 
terms and conditions, and the rights of the Holders are thereupon not prejudiced in any 
respect.

§ 11 Sekretess / Confidentiality

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna 
uppgift om Innehavare. Bolaget äger rätt att i förekommande fall få följande uppgifter från 
Euroclear om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister:

None of the Company, the institution maintaining a Holder’s account or Euroclear may 
disclose information about a Holder to any third party without authorisation. The Com
pany shall be entitled to obtain the following information from Euroclear, where rele
vant, regarding a Holder’s account in the Company’s central securities depository regis
ter:

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

the Holder’s name, personal identification number or other identification num
ber, and postal address;

(ii) antal Teckningsoptioner. 

the number of Warrants.

§12 Tillämplig lag / Governing law

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

These terms and conditions and all legal matters related to the warrants shall be deter
mined and interpreted in accordance with Swedish law. Legal proceedings relating to 
these terms and conditions of the warrants shall be brought before the Stockholm Dis
trict Court or such other forum as is accepted in writing by the Company.
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Årsstämma i Litium AB tisdagen den 14 maj 2019 kl. 14:30

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av dagordningen;

5. Val av en eller två justeringsmän;

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

9. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen;

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

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

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode;

13. Val av styrelseledamöter och revisorer;

14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner;

15. Avslutande av stämman.



Röstlängd Årsstämma 2019-05-14 (Bilaga A)

Namn Antal aktier Antal röster för aktierna
Totalt antal aktier 

aktier & röster
%-andel röster 

på stämman Ombud eller ställföreträdare
Procent av aktier 
och röster i Bolaget

Dewell AB 49706 49706 49706 1,289% Johan Rutgersson 0,505%
Fastpartner AB 1897717 1897717 1 897 717 49,218% Sven-Olof Johansson 19,278%
Arnäs Förvaltning AB 438 926 438926 438 926 11,384% Lars Karlsson 4,459%
Daniel Dram bo 97 718 97718 97 718 2,534% 0,993%
Henrik Lundin 143 550 143550 143 550 3,723% 1,458%
Johan Öberg 57 907 57907 57 907 1,502% 0,588%
Helmer Rundblad 26000 26000 26 000 0,674% 0,264%
Mikael Lindblom 505 465 505465 505 465 13,110% 5,135%
Christian Rosendahl 147 472 147472 147 472 3,825% 1,498%
Fredrik Svederman 490000 490000 490 000 12,708% 4,978%
Mats Kullstedt 1242 1242 1 242 0,032% 0,013%
Summa 3855703 3855703 3 855 703 100,000% 39,169%

Totalt antal anmälda samt direktreg. aktier 3 855 703
Totalt antal aktier som får företrädas vid stämman 3 855 703
Totalt antal aktier i bolaget 9 843 776
Aktier och röster representerade vid stämman i % av totalt antal 39,169%
Aktier och röster representerade vid stämman i % av antal som får företrädas 100%


