

3URWRNROOI|UWYLGnUVVWlPPDPHGDNWLHlJDUQDL%RXOH
'LDJQRVWLFV$% SXEO WRUVGDJHQGHQ
PDMNOSn'RPQDUYVJDWDQ6SnQJD



6W\UHOVHQVRUGI|UDQGH3HWHU(KUHQKHLPI|UNODUDGHVWlPPDQ|SSQDGRFKKlOVDGHGHQlUYDUDQGHYlONRPQD

8OI +HGOXQGK RUGI|UDQGH L YDOEHUHGQLQJHQ SUHVHQWHUDGH YDOEHUHGQLQJHQV I|UVODJ WLOO RUGI|UDQGH I|U
VWlPPDQ
%HVO|WVLHQOLJKHWPHGYDOEHUHGQLQJHQVI|UVODJDWWXWVH3HWHU(KUHQKHLPWLOORUGI|UDQGHYLGVWlPPDQ
'HW DQWHFNQDGHV DWW RUGI|UDQGHQ XSSGUDJLW nW WLOOI|URUGQDGH YHUNVWlOODQGH GLUHNW|U RFK &)2 &KULVWLQD
5XEHQKDJDWWI|UDSURWRNROOHWYLGVWlPPDQ

)UDPODGHV I|UWHFNQLQJ |YHU DQPlOGD DNWLHlJDUH PHG XSSJLIW RP DQWDO DNWLHU RFK U|VWHU VRP DNWLHlJDUQD
UHSUHVHQWHUDGH(IWHUMXVWHULQJI|ULFNHQlUYDUDQGHDNWLHlJDUHJRGNlQGHVI|UWHFNQLQJHQVnVRPU|VWOlQJGYLG
VWlPPDQ%LODJD
%HVO|WVYLGDUHDWWJRGNlQQDXWRPVWnHQGHVQlUYDURSnVWlPPDQ

%HVO|WVDWWJRGNlQQDI|UVODJWLOOGDJRUGQLQJVnVRPGHQLQWDJLWVLNDOOHOVHQ

%HVO|WVDWWSURWRNROOHWXW|YHURUGI|UDQGHQVNXOOHMXVWHUDVDY8OI+HGOXQGKUHSUHVHQWDQWI|U6YROGHU$%

$QWHFNQDGHVDWW NDOOHOVHQ YDULW LQI|UG L 3RVW RFK ,QULNHV 7LGQLQJDU GHQ  DSULO  RFK DWW VDPPD GDJ
DQQRQVYDULWLQI|UGL'DJHQVLQGXVWULRPDWWNDOOHOVHVNHWW$QWHFNQDGHVYLGDUHDWWNDOOHOVHQKnOOLWVWLOOJlQJOLJ
SnERODJHWVZHEESODWVVHGDQGHQDSULO6WlPPDQNRQVWDWHUDGHVYDUDEHK|ULJHQVDPPDQNDOODG

$QWHFNQDGHVDWWDQI|UDQGHWDYGHQWLOOI|URUGQDGHYHUNVWlOODQGHGLUHNW|UHQDYVHHQGHYHUNVDPKHWVnUHW
KDGHODJWVXWSnERODJHWVKHPVLGD
'lUHIWHUJDYVDNWLHlJDUQDP|MOLJKHWDWWVWlOODIUnJRU

)UDPODGHVnUVUHGRYLVQLQJRFKUHYLVLRQVEHUlWWHOVHVDPWNRQFHUQUHGRYLVQLQJRFKNRQFHUQUHYLVLRQVEHUlWWHOVH
I|UYHUNVDPKHWVnUHW
5HGRJMRUGHVI|UUHYLVLRQVEHUlWWHOVHQVLQQHKnOO$QWHFNQDGHVDWWGHQDXNWRULVHUDGHUHYLVRUQ/HRQDUG'DXQL
UHYLVLRQVEHUlWWHOVHQWLOOVW\UNHUEHVOXWVI|UVODJHQDYVHHQGHSXQNWHUQD±QHGDQ









 

%HVO|WV DWW IDVWVWlOOD UHVXOWDWUlNQLQJHQ RFK EDODQVUlNQLQJHQ VDPW NRQFHUQUHVXOWDWUlNQLQJHQ RFK
NRQFHUQEDODQVUlNQLQJHQI|UYHUNVDPKHWVnUHW

2UGI|UDQGHUHGRJMRUGHI|UVW\UHOVHQVI|UVODJDWWLQJHQXWGHOQLQJVNDOlPQDVI|UUlNHQVNDSVnUHWRFKDWW
UHVXOWDWHWVNDEDODQVHUDVLQ\UlNQLQJ
%HVO|WVLHQOLJKHWPHGVW\UHOVHQVI|UVODJ

%HVO|WV DWW EHYLOMD DQVYDUVIULKHW I|U VW\UHOVHOHGDP|WHUQD RFK YHUNVWlOODQGH GLUHNW|UHQ DYVHHQGH
UlNHQVNDSVnUHW
'HWDQWHFNQDGHVDWWEHVOXWHWRPDQVYDUVIULKHWYDUHQKlOOLJW
'HWDQWHFNQDGHVDWWQlUYDUDQGHVW\UHOVHOHGDP|WHURFKYHUNVWlOODQGHGLUHNW|UHQVRPlUDNWLHlJDUHLERODJHW
LQWHGHOWRJLEHVOXWHWRPDQVYDUVIULKHWEHWUlIIDQGHGHPVMlOYD

8OI+HGOXQGKRUGI|UDQGHLYDOEHUHGQLQJHQUHGRJMRUGHI|UYDOEHUHGQLQJHQVI|UVODJ
%HVO|WVLHQOLJKHWPHGYDOEHUHGQLQJHQVI|UVODJDWWVW\UHOVHQVNDEHVWnDYIHPOHGDP|WHU

%HVO|WVLHQOLJKHWPHGYDOEHUHGQLQJHQVI|UVODJ


DWWVW\UHOVHDUYRGHI|UWLGHQLQWLOOQlVWDnUVVWlPPDVNDXWJnPHGWRWDOWNURQRUDWW
NURQRUVNDXWJnWLOORUGI|UDQGHQRFKDWWNURQRUYDUGHUDVNDXWJnWLOO|YULJDOHGDP|WHURFK



DWWDUYRGHWLOOUHYLVRUQVNDXWJnHQOLJWVSHFLILFHUDGDYVW\UHOVHQJRGNlQGUlNQLQJ


1RWHUDGHVDWWVWlPPDQVRUGI|UDQGHUHGRJMRUGHI|UGHXSSGUDJGHI|UHVODJQDVW\UHOVHOHGDP|WHUQDLQQHKDUL
DQGUDI|UHWDJ
%HVO|WV L HQOLJKHW PHG YDOEHUHGQLQJHQV I|UVODJ DWW WLOO VW\UHOVHOHGDP|WHU I|U WLGHQ LQWLOO QlVWD nUVVWlPPD
RPYlOMD3HWHU(KUHQKHLP-RQ5LVIHOW7KRPDV(NOXQG.DULQ'DKOO|IRFK&KDUORWWD)DOYLQ3HWHU(KUHQKHLP
RPYDOGHVWLOOVW\UHOVHQVRUGI|UDQGH
%HVO|WV L HQOLJKHW PHG YDOEHUHGQLQJHQV I|UVODJ DWW WLOO UHYLVRU RPYlOMD UHYLVLRQVERODJHW gKUOLQJV
3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV $% PHG /HRQDUG 'DXQ VRP KXYXGDQVYDULJ UHYLVRU I|U WLGHQ LQWLOO VOXWHW DY
nUVVWlPPDQ

%HVO|WV RP SULQFLSHU I|U XWVHHQGH DY YDOEHUHGQLQJ VDPW LQVWUXNWLRQ I|U YDOEHUHGQLQJHQ L HQOLJKHW PHG
YDOEHUHGQLQJHQVI|UVODJ%LODJD

2UGI|UDQGH UHGRJMRUGH I|U VW\UHOVHQV I|UVODJ WLOO ULNWOLQMHU I|U HUVlWWQLQJ WLOO OHGDQGH EHIDWWQLQJVKDYDUH
)UDPODGHVDXNWRULVHUDGHUHYLVRUQ/HRQDUG'DXQV\WWUDQGHDYVHHQGHGHUDVJUDQVNQLQJRPKXUXYLGDVW\UHOVHQ
RFKYHUNVWlOODQGHGLUHNW|UHQXQGHUnUI|OMWULNWOLQMHUQDI|UHUVlWWQLQJDUWLOOOHGDQGHEHIDWWQLQJVKDYDUH
%HVO|WVDWWDQWDVW\UHOVHQVI|UVODJWLOOULNWOLQMHUI|UHUVlWWQLQJWLOOOHGDQGHEHIDWWQLQJVKDYDUH%LODJD









2UGI|UDQGHUHGRJMRUGHI|UVW\UHOVHQVI|UVODJWLOOEHVOXWRPEHP\QGLJDQGHI|UVW\UHOVHQDWW|NDDNWLHNDSLWDOHW
JHQRPQ\HPLVVLRQHUDYDNWLHUWHFNQLQJVRSWLRQHURFKHOOHUNRQYHUWLEOHU
%HVO|WVLHQOLJKHWPHGVW\UHOVHQVI|UVODJ%LODJD
'HWDQWHFNQDGHVDWWEHVOXWHWYDUHQKlOOLJW

2UGI|UDQGHUHGRJMRUGHI|UVW\UHOVHQVI|UVODJWLOOEHVOXWRPEHP\QGLJDQGHI|UVW\UHOVHQDWWEHVOXWDRPI|UYlUY
RFKHOOHU|YHUOnWHOVHDYHJQDDNWLHU
%HVO|WVLHQOLJKHWPHGVW\UHOVHQVI|UVODJ%LODJD
'HWDQWHFNQDGHVDWWEHVOXWHWYDUHQKlOOLJW

2UGI|UDQGHUHGRJMRUGHI|UVW\UHOVHQVI|UVODJWLOOEHVOXWRPLQI|UDQGHWDY,QFLWDPHQWVSURJUDP
JHQRPDWWERODJHWJHQRPI|UHQHPLVVLRQDYWHFNQLQJVRSWLRQHUVDPW|YHUOnWHOVHDYWHFNQLQJVRSWLRQHUWLOO
YHUNVWlOODQGHGLUHNW|UHQRFKQ\FNHOSHUVRQHULERODJHW
%HVO|WVLHQOLJKHWPHGVW\UHOVHQVI|UVODJ%LODJD
'HWDQWHFNQDGHVDWWEHVOXWHWYDUHQKlOOLJW

2UGI|UDQGHI|UNODUDGHVWlPPDQDYVOXWDG
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Separat signatursida följer
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Bilaga 2

Valberedningens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 (”Bolaget”), förslag till beslut om val
av ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter, arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av
styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt beslut om principer för valberedning och
instruktion för valberedningen (punkt 2 och 12–15)
Valberedningen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om följande.
Punkt 2, Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Peter Ehrenheim utses till ordförande vid årsstämman.
Punkt 12, Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.
Punkt 13, Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska utgöra 470 000 kronor (tidigare 470 000 kronor) till dess
ordförande och 235 000 kronor vardera (tidigare 235 000 kronor) för övriga ledamöter. Någon ersättning för
utskottsarbete föreslås ej, då styrelsen i sin helhet förväntas utgöra såväl revisions- som ersättningsutskott.
Sammantaget föreslås följaktligen ett arvode om 1 410 000 kronor (tidigare 1 410 000 kronor).
Ersättning till Bolagets revisor för revisionsuppdraget ska ske enligt specificerad, av styrelsen godkänd,
räkning.
Punkt 14, Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer Peter Ehrenheim, Jon Risfelt,
Thomas Eklund, Karin Dahllöf och Charlotta Falvin.
Thomas Eklund bedöms vid en samlad bedömning vara beroende av större aktieägare medan övriga
ledamöter betraktas som oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms som oberoende i förhållande till
Bolaget. Kodens krav om oberoende är därmed uppfyllt.
Valberedningen föreslår att Peter Ehrenheim omväljs till styrelsens ordförande för det kommande
verksamhetsåret.
Valberedningen föreslår att till Bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för det kommande verksamhetsåret. Förslaget överensstämmer med
rekommendation från styrelsen (revisionsutskottet). PwC har meddelat att om bolaget utses till revisor så
kommer de att föreslå att den auktoriserade revisorn Leonard Daun fortsatt ska vara huvudansvarig revisor
för uppdraget.
Punkt 15, Beslut om principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.
Principer för utseende av valberedning
Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter med en ledamot utsedd av var och en av de tre
största aktieägarna. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot
som utses av den största aktieägaren. Valberedningen ska ha möjlighet att adjungera Bolagets
styrelseordförande.
Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i september och övrig
aktieägarinformation som är tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt.
Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så
snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Den avgående valberedningen ansvarar för att ny
valberedning konstitueras. Den nya valberedningen ska senast sex månader innan årsstämman offentliggöra
hur den konstituerat sig.
Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen

inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till
förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter.
Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före
årsstämman.
Instruktion för valberedningen
Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för
beslut:
a) förslag till ordförande vid årsstämman,
b) förslag till styrelse,
c) förslag till styrelseordförande,
d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna
samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
e) förslag till revisor,
f) förslag till arvode till Bolagets revisor,
g) förslag till ändringar i principerna för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen, i den
mån så anses erforderligt, och
h) annat ärende som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Bilaga 3

Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 (”Bolaget”), förslag till beslut om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare att gälla fram till årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör att
revidering måste ske tidigare.
Riktlinjerna omfattar lön och andra ersättningar till verkställande direktören och personer i
ledningsgruppen. Riktlinjerna omfattar även ersättningar till styrelseledamöter i den mån de erhåller
ersättningar utöver styrelsearvode för tjänster som rör en position som täcks av dessa riktlinjer.
Ersättning jämställs med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva
värdepapper från Bolaget. Riktlinjerna ska tillämpas på överenskomna ersättningar och ändringar av
ersättningar som redan har överenskommits efter antagandet av riktlinjerna på årsstämman 2020. De
ersättningar som beslutas av bolagsstämma omfattas inte av dessa riktlinjer.
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får ersättningar
vederbörligen anpassas för att följa tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers
övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.
Riktlinjernas bidrag till affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bolaget strävar efter att bredda produktportföljen för att säkerställa ett komplett och attraktivt
kunderbjudande till Bolagets väletablerade och globala distributionskanaler där en ökande installerad
bas av instrument genererar en stabil försäljning av förbrukningsvaror med goda marginaler. För
ytterligare information om Bolagets affärsstrategier, se sida 7 i årsredovisningen.
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är utformat för att på bästa
sätt tillvarata Bolagets och aktieägarnas intressen. Ersättningarna till ledande befattningshavare syftar
till att attrahera, motivera, och behålla talangfull och kvalificerad personal inom nyckelpositioner i
koncernens ledning. Rätt incitament ger bättre förutsättningar för Bolaget att uppnå sin affärsstrategi
och långsiktiga intressen i form av tillväxt, lönsamhet och hållbarhet. Bedömningen ska grundas på
befattning, kompetens och prestation. Resultaten ska avse såväl berörda personers resultat som Bolagets
övergripande resultat och framtidsutsikter.
Olika former av ersättning
Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent
personal. Ersättning till koncernledningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra
sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningen baseras på
individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som
gemensamma mål för hela Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.
Fast lön
Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa
prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska
vara marknadsmässig.
Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den
rörliga ersättningen ska baseras på uppfyllda mål. Målen ska utgöras av resultatmål för Bolaget som
helhet och av operativa mål för den enskilde medarbetaren eller enheten, vilket skapar incitament för
att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Samtliga mål ska vara
individuellt anpassade samt baseras till minst 60 procent på utfall av finansiella mål och
resultatmarginaler i relation till budget. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska
mätas under en period om tolv månader. För verkställande direktören ska den rörliga ersättningen vara
maximerad till 50 procent av den fasta årslönen. För andra ledande befattningshavare ska den rörliga
ersättningen vara maximerad till mellan 17 och 50 procent av den fasta årslönen. Den rörliga
ersättningen är ej semester- och pensionsgrundande.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska
bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för
bedömningen såvitt avser rörlig ersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig ersättning till
övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella
mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.
Långsiktigt incitamentsprogram
Incitamentsprogram som består av aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar beslutas av
bolagsstämman och ingår inte i dessa riktlinjer men finns beskrivna för att ge en uppfattning om
Bolagets totala ersättningspaket. Det finns två incitamentsprogram till ledande befattningshavare och
nyckelpersoner i koncernen. Anledningen är att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att
motivera och belöna de anställda.
Pension
Ledande befattningshavare har rätt till pension. Pensionsavsättningar får sammanlagt högst uppgå till
28 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och sammanlagt högst uppgå till 31
procent av den fasta lönen för övriga svenska ledande befattningshavare. Pensionspremien för
amerikanska ledande befattningshavare kan uppgå till högst 5 procent av den fasta lönen.
Övriga förmåner
Övriga förmåner såsom exempelvis friskvård och sjukvårdsförsäkring och, i vissa fall, bilförmån får
utgå till ledande befattningshavare. Övriga förmåner får sammanlagt högst uppgå till 10 procent av den
fasta lönen för den verkställande direktören och sammanlagt högst uppgå till 15 procent av den fasta
lönen för övriga ledande befattningshavare.
Upphörande av anställning
Verkställande direktören ska ha en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om anställningen sägs
upp av Bolaget kan verkställande direktören ha rätt till avgångsvederlag motsvarande högst 9
månadslöner. Tillförordnad verkställande direktör ska ha en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader
men ej rätt till avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare ska ha en ömsesidig uppsägningstid
på högst 6 månader.
Lön och anställningsvillkor för anställda
Lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa
ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt
ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens
beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av
dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och innestående ersättning som omfattas
av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga
anställdas ersättning att redovisas.
Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av riktlinjer
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av styrelsen i sin helhet. I utskottets uppgifter
ingår att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera
pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Det ska även
följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som
bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i
Bolaget.
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till
bolagsstämman för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor
närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande direktören eller andra personer i
bolagsledningen.

Frångående av riktlinjer för ersättning
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår
det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar
beslut om avsteg från riktlinjerna.
Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats
En översyn av riktlinjerna har gjorts med anledning av de nya innehållskraven i enlighet med
aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) 8 kap. 51–53 §§ samt 7 kap. 61 §. Syftet med ändringarna i ABL
är att säkerställa aktieägarnas möjlighet att påverka ramarna för ersättningen till ledande
befattningshavare för att skapa en sund ersättningskultur som främjar Bolagets långsiktiga intressen.
Riktlinjerna utgör en ram inom vilken ersättningen till ledande befattningshavare ska hållas, avsikten
är därmed inte att styrelsens beslutanderätt i ersättningsfrågor ska förändras mot tidigare riktlinjer.
Riktlinjerna ska även i fortsättningen kunna utgöra en ram som styrelsen agerar inom. Förslaget
överensstämmer i allt väsentlighet med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2019.
Information om beslutad ersättning som inte förfallit till betalning
Bolaget har beslutat om en så kallad sign on-bonus om 400 000 kronor till den nya verkställande
direktören för utbetalning den 1 juli 2020.
____________________
Styrelsen
Stockholm i april 2020
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Bilaga 4

Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 (”Bolaget”), fullständiga förslag till beslut
om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande
bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget.
Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av
aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar
bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med
apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissioner ska kunna ske för att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med
eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter som Bolaget kan komma att genomföra. Styrelsen
äger dock i samband med sådana förvärv inte rätt att kombinera bemyndigandet med det bemyndigande
avseende överlåtelse av egna aktier på sätt som innebär att det totala antalet aktier som erläggs som ersättning
i samband med apportförvärv överstiger tio procent av det registrerade aktiekapitalet.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt denna punkt 17 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
_______________
Styrelsen
Stockholm i april 2020
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Bilaga 5

Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 (”Bolaget”), fullständiga förslag till beslut
om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt så många aktier att Bolagets innehav vid
var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq
Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Bemyndigandet syftar till att anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ett ökat
aktieägarvärde.
Vidare föreslås att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill
nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av hela
eller delar av Bolagets innehav av egna aktier som likvid vid företagsförvärv och förvärv av verksamheter
till ett pris motsvarande börskursen. Överlåtelse av hela eller delar av Bolagets innehav av egna aktier ska
även kunna ske, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, för att finansiera sådana förvärv, varvid
försäljning av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.
Styrelsen äger dock i samband med sådana förvärv inte rätt att kombinera bemyndigandet med det
bemyndigande avseende emission av aktier på sätt som innebär att det totala antalet aktier som erläggs som
ersättning i samband med apportförvärv överstiger tio procent av det registrerade aktiekapitalet.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt denna punkt 18 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
_______________
Styrelsen
Stockholm i april 2020
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Bilaga 6
Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252, förslag till beslut om införandet av
Incitamentsprogram 2020/2023 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och
b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till verkställande direktören och
nyckelpersoner (punkt 19)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av incitamentsprogram 2020/2023 genom
att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till
verkställande direktören och nyckelpersoner i bolaget på nedanstående villkor
(”Incitamentsprogram 2020/2023”).
Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till
det av bolaget helägda dotterbolaget Boule Nordic AB, org.nr 556525-9974 (”Dotterbolaget”).
Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer
Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda verkställande direktören och
nyckelpersoner som är anställda i bolaget, att erhålla teckningsoptionerna på villkor som framgår
nedan.
Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören
och nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt
intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang
kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja
verkställande direktörens och nyckelpersoners motivation och samhörighet med bolaget och dess
aktieägare. En väsentlig del av eventuell nettovinst (efter skatt) från Incitamentsprogram
2020/2023 förväntas långsiktigt investeras i aktier i bolaget. Detta kommer dessutom att vara en
förutsättning för deltagande i framtida optionsprogram.
Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2020/2023 beräknas uppgå till högst
cirka 0,93 procent av det befintliga antalet aktier och röster i bolaget.
Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet
samt effekter på viktiga nyckeltal beskrivs i Bilaga A.
A. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget
Emissionen, vilken omfattar högst 180 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023, ska ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.
1.

Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 180 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till
teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
2.

Teckningsrätt och tilldelning

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande
tillkomma det av bolaget helägda Dotterbolaget. Överteckning kan inte ske. Dotterbolaget ska efter
teckning erbjuda verkställande direktören och nyckelpersoner att förvärva teckningsoptionerna.
3.

Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
4.

Tid för teckning

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista under perioden från den 8 maj 2020 till
och med den 31 maj 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

5.

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den
1 juni 2020.
6.

Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1
juni 2023 till och med den 30 december 2023. Optionsinnehavare ska, på det villkor som anges i
Bilaga B, under perioden från den 1 juni 2023 till och med den 30 december 2023 äga rätt att för
varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget.
7.

Teckningskurs

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption motsvarar 140 procent av den
volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden
från och med den 8 maj 2020 till och med den 22 maj 2020. Teckningskursen får dock aldrig
understiga 70 kronor per aktie.
8.

Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst
45 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga B).
9.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets
långsiktiga intressen genom att bereda verkställande direktören och nyckelpersoner ett väl övervägt
incitamentsprogram som ger dessa möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.
10.

Utdelning

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och
aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
11.

Makulering

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt B eller som
återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med
samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
12.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i
beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden
AB, i det fall styrelsen beslutar att teckningsoptionerna ska registreras hos Euroclear Sweden AB.
_________________
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga B – ”Villkor för
teckningsoptioner 2020/2023 i Boule Diagnostics AB (publ)”. Bland annat framgår av punkt 6 i
Bilaga B att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning
av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
Vid full anslutning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan bolagets
aktiekapital komma att öka med högst 45 000 kronor genom utgivande av högst 180 000 aktier,
var och en med ett kvotvärde om 0,25 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan

föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya
aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 0,93 procent av det befintliga antalet aktier och röster i
bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras
dividerat med nuvarande totalt antal aktier respektive röster i bolaget.
B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst
180 000 teckningsoptioner i bolaget av serie 2020/2023 till verkställande direktören och
nyckelpersoner, som är anställda i bolaget, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för
att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2020/2023.
Verkställande direktören och nyckelpersoner kommer, inom ramen för Incitamentsprogram
2020/2023, att erbjudas teckningsoptioner indelat i tre kategorier:
Kategori A (verkställande direktören) erbjuds högst 100 000 teckningsoptioner.
Kategori B (person i ledningsgruppen) erbjuds högst 30 000 teckningsoptioner.
Kategori C (övriga nyckelpersoner) erbjuds vardera högst 10 000 teckningsoptioner och
sammanlagt högst 50 000 teckningsoptioner.
Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan.
Om det totala antalet teckningsoptioner som deltagarna önskar förvärva skulle överskrida det
högsta antal teckningsoptioner som kan emitteras enligt Incitamentsprogram 2020/2023, ska en
proportionell reducering ske av det antal teckningsoptioner som varje person kan bli tilldelad enligt
riktlinjerna ovan. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. En deltagare har rätt att
teckna sig för ett större antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan och kan
bli tilldelad ytterligare teckningsoptioner om full teckning i programmet inte har skett. Om sådan
överteckning sker, ska tilldelning göras till de deltagare som önskar att teckna ytterligare
teckningsoptioner, pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som de har tilldelats i den
första tilldelningen. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska reserveras för
framtida rekryteringar av personer inom de ovan angivna kategorierna till koncernen, varvid
angivna riktlinjer för tilldelning ska äga tillämpning.
Övrigt
För överlåtelser av teckningsoptioner till verkställande direktören och nyckelpersoner i
Incitamentsprogram 2020/2023 gäller följande villkor.
Överlåtelse av teckningsoptionerna ska erbjudas verkställande direktören och nyckelpersoner till
en teckningskurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde enligt Black & Scholes-modellen
baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 140 procent av den
volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden
från och med den 8 maj 2020 till och med den 22 maj 2020, dock lägst 70 kronor per aktie.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
__________________
Styrelsen
Stockholm i april 2020
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Bilaga A
Utestående aktierelaterade incitamentsprogram
För en beskrivning av bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets
bokslutskommuniké för 2019, s. 6, samt bolagets webbplats. Utöver där beskrivet program
förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.
Beredning av styrelsens förslag till incitamentsprogram 2020/2023
Det föreslagna incitamentsprogrammet 2020/2023 har beretts av styrelsen efter inhämtande av
synpunkter från aktieägare och rådgivare.
Värdering m.m.
Värdering av teckningsoptionerna ska ske med tillämpning av Black & Scholes-modellen baserat
på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 140 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med
den 8 maj 2020 till och med den 22 maj 2020, dock lägst 70 kronor per aktie.
Kostnader och påverkan på nyckeltal
Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till verkställande direktören och
nyckelpersoner till ett beräknat marknadspris bedöms Incitamentsprogram 2020/2023 enbart
medföra mindre kostnader för upprättande och administration.
Utspädningseffekten av teckningsoptionerna kan komma att påverka resultatet per aktie.
Vid ett antaget pris per teckningsoption om 5,20 kronor erhåller bolaget en sammanlagd
teckningsoptionspremie om 936 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner
under Incitamentsprogram 2020/2023 och vid en antagen teckningskurs om 78,68 kronor kommer
bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid om 14 162 400 kronor.
______________________

Bilaga B
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2020/2023 I BOULE DIAGNOSTICS AB
(PUBL)
1.

DEFINITIONER
I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:
”Aktie” eller ”Aktier” betyder aktie eller aktier i Bolaget.
”Aktiebolagslagen” betyder aktiebolagslagen (2005:551).
”Avstämningsbolag” betyder aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om
värdepapperscentraler
och
kontoföring
av
finansiella
instrument
(avstämningsförbehåll).
”Bankdag” betyder dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller som
beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.
”Bolaget” betyder Boule Diagnostics AB (publ), org.nr 556535-0252.
”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB eller annan värdepapperscentral enligt 1 kap.
3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument samt Europaparlamentets och rådets förordning nr 909/2014 av den 23 juli
2014 om förbättrad värdepappersavveckling i EU och om värdepapperscentraler.
”Kontoförande institut” betyder bank eller annan som, för det fall Bolaget är ett
Avstämningsbolag, medgetts rätt att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och hos vilken
Optionsinnehavare öppnat konto avseende Teckningsoptioner.
”Marknadsnotering” betyder upptagande av aktie i Bolaget till handel på reglerad
marknad eller någon annan organiserad marknadsplats.
”Optionsinnehavare” avser innehavare av Teckningsoption.
”Teckning” betyder nyteckning av Aktier i Bolaget, i enlighet med 14 kap.
Aktiebolagslagen i enlighet med nedanstående villkor.
”Teckningskurs” betyder den kurs till vilken Teckning av nya Aktier med utnyttjande
av Teckningsoption kan ske.
”Teckningsoption” betyder rätt att teckna nya Aktier i Bolaget mot betalning i pengar
enligt dessa villkor.

2.

TECKNINGSOPTIONER
Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 180 000 stycken.
Bolaget ska, såvida det inte är ett Avstämningsbolag samt valt att även ansluta
Teckningsoptionerna till VPC-systemet (varvid punkt 3 nedan ska tillämpas), utfärda
Teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order. Bolaget verkställer på begäran av
Optionsinnehavare Teckning av nya aktier i utbyte mot Teckningsoptionsbevis avseende
Teckningsoptionerna.

3.

AVSTÄMNINGSREGISTER OCH KONTOFÖRANDE INSTITUT
Om Bolaget är ett Avstämningsbolag och Bolaget väljer att ansluta Teckningsoptionerna
till VPC-systemet ska Euroclear registrera Teckningsoptionerna i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument, varvid inga Teckningsoptionsbevis kommer att utges. Teckningsoptionerna
ska registreras för Optionsinnehavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister.
Vad avser registreringar på avstämningskonton till följd av åtgärder enligt stycket ovan
samt punkterna 4–6 nedan, förbinder sig Bolaget att, i tillämpliga fall, före den dag
Bolaget blir Avstämningsbolag anlita Kontoförande institut som ansvarig därför.
Registreringar avseende Teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt punkterna 4 och
6 nedan ska ombesörjas av Kontoförande institut. Övriga registreringsåtgärder som avser
kontot kan företas av det Kontoförande institutet eller annat kontoförande institut.

4.

TECKNING
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 juni 2023 till och med den
30 december 2023, eller den tidigare dag som följer av punkt 6 nedan, för varje
Teckningsoption påkalla Teckning av en (1) ny Aktie i Bolaget. Teckningskursen för
aktie vid utnyttjandet av teckningsoption motsvarar 140 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från
och med den 8 maj 2020 till och med den 22 maj 2020, dock lägst 70 kronor per aktie.
Omräkning av Teckningskursen, liksom det antal nya Aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 6 nedan.
Teckningskursen får dock aldrig understiga Aktiens kvotvärde.
Anmälan om Teckning sker genom skriftlig anmälan till Bolaget, eller, för det fall
Bolaget är ett Avstämningsbolag och Bolaget valt att ansluta Teckningsoptionerna till
VPC-systemet, till Kontoförande institut anvisat av Bolaget, varvid Optionsinnehavaren,
på fastställd och av Bolaget eller Kontoförande institut tillhandahållen anmälningssedel,
ska ange det antal Aktier som önskas tecknas. Vederbörligen ifylld och undertecknad
anmälningssedel ska tillställas Bolaget eller Kontoförande institut på den adress som
anges i anmälningssedeln så att den kommer Bolaget eller Kontoförande institut till handa
inom den period Teckning enligt första stycket ovan får påkallas. Optionsinnehavaren
ska samtidigt, i förekommande fall, till Bolaget eller Kontoförande institut överlämna
Teckningsoptionsbevis representerande det antal Teckningsoptioner som önskas
utnyttjas. Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas.
Teckning kan vid alla tillfällen endast ske av det hela antal Aktier som samtliga de
Teckningsoptioner som Optionsinnehavare innehar berättigar till och som denne önskar
utnyttja.
Har Bolaget eller Kontoförande institut inte mottagit Optionsinnehavarens skriftliga
anmälan om Teckning inom den tid som anges i första stycket ovan, upphör rätten till
Teckning.
Betalning för tecknade Aktier ska erläggas inom fem Bankdagar efter det att anmälan om
Teckning ingivits till Bolaget, eller, för det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag, till
Kontoförande institut anvisat av Bolaget, till ett av Bolaget eller av Kontoförande institut
angivet bankkonto.
Efter Teckning verkställs tilldelning av Aktier genom att de nya Aktierna upptas som
interimsaktier i Bolagets aktiebok. För det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag upptas

de nya Aktierna som interimsaktier i den av Euroclear förda aktieboken, och på
Optionsinnehavarens konto i Bolagets avstämningsregister. Sedan registrering skett hos
Bolagsverket blir registreringen av de nya Aktierna i aktieboken, eller i förekommande
fall på Optionsinnehavarens konto i Bolagets avstämningsregister, slutgiltig. Som
framgår av punkt 6 nedan kan tidpunkten för sådan slutgiltig registrering i vissa fall
komma att senareläggas.
5.

UTDELNING PÅ NY AKTIE
Aktie, som utgivits efter Teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya Aktierna
registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

6.

OMRÄKNING I VISSA FALL
Om Bolaget, innan Teckningsoptionerna har utnyttjats, vidtar vissa nedan uppräknade
åtgärder ska följande gälla beträffande omräkning:

6.1

Fondemission
Genomför Bolaget en fondemission, ska Teckning, där anmälan om Teckning görs på
sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämma
som beslutar om fondemissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om denna.
Aktier som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas
interimistiskt i aktieboken vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Om
Bolaget är ett Avstämningsbolag gäller på motsvarande sätt att de nya Aktierna
registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta
i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen
för emissionen.
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad
Teckningskurs liksom ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att
teckna. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x antalet Aktier före
fondemissionen
antalet Aktier efter fondemissionen

omräknat antal Aktier
som varje
Teckningsoption
berättigar till

=

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption
gav rätt till x antalet Aktier efter fondemissionen
antalet Aktier före fondemissionen

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och det omräknade antal Aktier som varje
Teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget, genom styrelsen, snarast möjligt
efter bolagsstämmans beslut om fondemission, men tillämpas där Bolaget är ett
Avstämningsbolag först efter avstämningsdagen för emissionen.

6.2

Sammanläggning eller uppdelning av Aktier
Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av Aktierna, ska
punkt 6.1 ovan äga motsvarande tillämpning, varvid, för det fall Bolaget är ett
Avstämningsbolag, som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning
respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

6.3

Nyemission
Genomför Bolaget en nyemission enligt 13 kap. Aktiebolagslagen, 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:
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 Aktie,
som tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.

2.

Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning, som påkallas på sådan tid
att Teckning inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den
bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan Bolaget
verkställt omräkning enligt denna punkt 6.3. Aktier, som tillkommit på grund av
sådan Teckning, upptas interimistiskt i aktieboken vilket innebär att de inte har rätt
att delta i emissionen. Om Bolaget är ett Avstämningsbolag gäller på motsvarande
sätt att de nya Aktierna registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket
innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen.

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte
uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som
belöper på varje Teckningsoption. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen,
enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs

omräknat antal Aktier
som varje
Teckningsoption
berättigar till

=

=

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

föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption
berättigar till x (aktiens genomsnittskurs ökad med
det på grundval därav framräknade teoretiska
värdet på teckningsrätten)
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska vid Marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av det
för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen
noterade högsta och lägsta betalkursen för Aktien enligt marknadsplatsens officiella

kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. 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 formel:

teckningsrättens värde

=

det antal nya Aktier som högst kan komma att utges
enligt emissionsbeslutet x (Aktiens genomsnittskurs teckningskursen för den nya Aktien)
antalet Aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas
till noll.
Vid beräkning enligt ovanstående formel ska bortses från aktier som innehas av Bolaget.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas
vid Teckning som verkställs därefter.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för Marknadsnotering, ska omräknad Teckningskurs
och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med i denna punkt 6.3 angivna principer.
Omräkningen ska utföras av Bolaget, genom styrelsen, och ska göras med
utgångspunkten att värdet av Teckningsoptionen ska förbli oförändrat.
Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts,
verkställs Teckning endast preliminärt, varvid helt antal Aktier som varje
Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt i
aktieboken, eller för det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag, på avstämningskonto.
Dessutom noteras särskilt att varje Teckningsoption efter omräkning kan berättiga till
ytterligare Aktier. Slutlig registrering i aktieboken, eller för det fall Bolaget är ett
Avstämningsbolag, på avstämningskontot, sker sedan den omräknade Teckningskursen
fastställts.
6.4

Emission enligt 14 kap. eller 15 kap. Aktiebolagslagen
Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller
betalning genom kvittning – en emission enligt 14 kap. eller 15 kap. Aktiebolagslagen
ska, beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie som utgivits vid teckning
med utnyttjande av Teckningsoption bestämmelserna i punkt 6.3 första stycket 1 och 2
ovan äga motsvarande tillämpning.
Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte
uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som
belöper på varje Teckningsoption. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen,
enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga
marknadskurs under den i emissionsbeslutet
fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens
värde

omräknat antal Aktier
som varje
Teckningsoption
berättigar till

=

föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption
berättigar till x (aktiens genomsnittskurs ökad med
teckningsrättens värde)
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 6.3 ovan angivits.
Teckningsrättens värde ska vid Marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av det
för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen
noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt marknadsplatsens
officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. 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.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas
vid Teckning som verkställs därefter.
Om Bolagets Aktier eller teckningsrätter inte är föremål för Marknadsnotering, ska
omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med i denna
punkt 6.4 angivna principer. Omräkningen ska utföras av Bolaget, genom styrelsen, och
ska göras med utgångspunkten att värdet av Teckningsoptionen ska förbli oförändrat.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga
motsvarande tillämpning.
6.5

Erbjudande till aktieägarna
Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkterna 6.1–6.4 ovan lämna erbjudande till
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § Aktiebolagslagen, av
Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan
nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan
vederlag ska vid teckning av aktier som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie
inte medför rätt för Optionsinnehavaren till deltagande i erbjudandet tillämpas en
omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier. Omräkningen ska utföras av
Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga
marknadskurs under den i emissionsbeslutet
fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten
till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

omräknat antal Aktier
som varje
Teckningsoption
berättigar till

=

föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption
berättigar till x (aktiens genomsnittskurs ökad med
inköpsrättens värde)
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 6.3 ovan angivits.
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 vid Marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av det för varje
handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade
högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt marknadsplatsens officiella
kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs ska i
stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter
som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av Teckningskursen och antal
Aktier ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i denna
punkt 6.5, 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 handelsdag under 25 handelsdagar 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 vid marknadsplatsen, 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. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska
inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av Teckningskursen och antal Aktier enligt detta
stycke, ska nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet
fastställda anmälningstiden enligt första stycket ovan i denna punkt 6.5. Om sådan
notering inte sker 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.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget, genom styrelsen, snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas
vid Teckning som verkställs därefter.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga
motsvarande tillämpning.
6.6

Företrädesrätt för Optionsinnehavare vid emissioner
Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna – en nyemission enligt 13 kap.,
eller en emission enligt 14 kap. eller 15 kap. Aktiebolagslagen, äger Bolaget besluta att
ge samtliga Optionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer
aktieägarna. Därvid ska varje Optionsinnehavare, oaktat att Teckning inte verkställts,
anses vara ägare till det antal Aktier som Optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om
Teckning verkställts efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten för
emissionsbeslutet.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i
punkt 6.5. ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att
det antal Aktier som Optionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska
fastställas efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om
erbjudandet.
Om Bolaget skulle besluta att ge Optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med
bestämmelserna i denna punkt 6.6, ska någon omräkning enligt punkterna 6.3, 6.4 eller
6.5 ovan av Teckningskursen och det antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption
inte äga rum.
6.7

Kontant utdelning
Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning
som, tillsammans med övriga under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar,
överstiger 15 procent av Aktiens genomsnittskurs under en period om 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 Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda
utdelningen som överstiger 15 procent av Aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd
period (”extraordinär utdelning”). Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen,
enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga
marknadskurs under en 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

omräknat antal Aktier
som varje
Teckningsoption
berättigar till

=

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption
berättigar till x Aktiens genomsnittskurs ökad med
den extraordinära utdelningen som utbetalas per
Aktie
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska vid Marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av det
för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för Aktien enligt
marknadsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. 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.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25
handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för Marknadsnotering och det beslutas om kontant
utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med
andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 100 procent av
Bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och 15 procent av Bolagets värde, ska,
vid Teckning som påkallas vid sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till
erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat
antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till. Vid sådan omräkning ska Bolagets
värde ersätta aktiens genomsnittskurs i formeln. Omräkningen ska baseras på den del av
den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av Bolagets värde och ska
utföras i enlighet med i denna punkt angivna principer av Bolaget, genom styrelsen.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga
motsvarande tillämpning.
6.8

Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken
minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal
Aktier som varje Teckningsoption berättigar till vid Teckning som verkställs på sådan tid
att aktier som tillkommer genom Teckning inte ger rätt delta i minskningen.
Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga
marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar
räknat fr.o.m. den dag då Aktierna noteras utan rätt
till återbetalning (Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som
återbetalas per Aktie

omräknat antal Aktier
som varje
Teckningsoption
berättigar till

=

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption
berättigar till x Aktiens genomsnittskurs ökad med
det belopp som återbetalas per Aktie
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 6.3 angivits.
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
användas enligt följande:

=

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie
minskat med Aktiens genomsnittliga marknadskurs

beräknat belopp per
Aktie

under en period om 25 handelsdagar närmast före
den dag då Aktien noteras utan rätt till deltagande i
minskningen (Aktiens genomsnittskurs)
det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för
inlösen av en Aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkt 6.3 ovan.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om
25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga
motsvarande tillämpning.
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till
aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning,
minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att
jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och
antal Aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna
punkt 6.8.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för Marknadsnotering, ska omräknad Teckningskurs
och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med i denna punkt 6.8 angivna principer.
Omräkningen ska utföras av Bolaget, genom styrelsen, och ska göras med
utgångspunkten att värdet av Teckningsoptionen ska förbli oförändrat.
6.9

Likvidation
Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. Aktiebolagslagen får, oavsett
likvidationsgrunden, Teckning därefter inte påkallas. Rätten att påkalla Teckning upphör
i och med likvidationsbeslutet, oavsett att detta inte må ha vunnit laga kraft.
Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i
frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § Aktiebolagslagen, ska kända Optionsinnehavare
genom skriftligt meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda
likvidationen. I meddelandet ska erinras om att Teckning inte får påkallas, sedan
bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska
Optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
påkallande av Teckning – äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet
lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den
bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

6.10

Fusionsplan enligt 23 kap. 15 § Aktiebolagslagen
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § Aktiebolagslagen,
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får Teckning inte därefter påkallas.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska
kända Optionsinnehavare genom skriftligt meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas
om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga

innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att
Teckning inte får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som
angivits i första stycket ovan.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Optionsinnehavare
– oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning
– äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten,
förutsatt att Teckning som kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den
bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska
godkännas.
6.11

Fusionsplan enligt 23 kap. 28 § Aktiebolagslagen
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § Aktiebolagslagen ska
följande gälla.
Äger ett svenskt aktiebolag 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 Teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter sådant
offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning (”slutdagen”).
Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.
Om offentliggörande sker i enlighet med vad som anges ovan, ska Optionsinnehavare –
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning –
äga rätt att påkalla Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före
slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra Optionsinnehavarna om denna
rätt samt att Teckning inte får påkallas efter slutdagen.

6.12

Inlösen av minoritetsaktier
Blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. Aktiebolagslagen ska
följande gälla.
Äger en aktieägare (”majoritetsaktieägaren”) ensam eller tillsammans med dotterföretag
aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren,
enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier
och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som
anges i 22 kap. Aktiebolagslagen gälla.

6.13

Delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 Aktiebolagslagen
Om bolagsstämman skulle besluta om delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1
Aktiebolagslagen, genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga Bolagets
tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag och Bolaget därvid upplöses
utan likvidation, får anmälan om Teckning inte ske därefter.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan,
ska Optionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda
delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den
avsedda delningsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att anmälan om
Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning eller sedan delningsplanen
undertecknats av aktieägarna.
Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska Optionsinnehavaren,
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning, äga rätt att
påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan
verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken

delningsplanen ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska underteckna
delningsplanen.
6.14

Delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 Aktiebolagslagen
Genomför Bolaget en s.k. partiell delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2
Aktiebolagslagen, genom vilken en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett
eller flera andra bolag utan att Bolaget upplöses, ska en omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier tillämpas. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt
följande formler:

omräknad Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga
marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar
räknat fr.o.m. den dag då Aktierna noteras utan rätt
till del av delningsvederlag (Aktiens
genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med det
delningsvederlag som utbetalas per Aktie

omräknat antal Aktier
som varje
Teckningsoption
berättigar till

=

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption
berättigar till x Aktiens genomsnittskurs ökad med
det delningsvederlag som utbetalas per Aktie
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkt 6.3 ovan.
För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är
föremål för Marknadsnotering ska värdet av det delningsvederlag som utges per aktie
anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om
25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen för Aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av betalkurs ska
i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.
För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är
föremål för Marknadsnotering ska värdet av delningsvederlaget, så långt möjligt,
fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som
kan bedömas ha uppkommit till följd av att delningsvederlaget utgivits.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av
Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om
25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för Marknadsnotering, ska omräknad Teckningskurs
och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer.
Omräkningen ska utföras av Bolaget, genom styrelsen, och ska göras med
utgångspunkten att värdet av Teckningsoptionen ska förbli oförändrat.

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga
motsvarande tillämpning.
Innehavarna ska inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det
eller de bolag som vid partiell delning övertar tillgångar och skulder från Bolaget.
6.15

Återinträde av teckningsrätt
Oavsett vad under punkterna 6.9 till 6.14 ovan sagts om att Teckning inte får påkallas
efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller delningsplan eller utgången
av ny slutdag vid fusion, eller delning, ska rätten att påkalla Teckning åter inträda för det
fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen inte genomförs.

6.16

Rätt att justera vid oskäligt resultat
Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna punkt 6 och skulle, enligt Bolagets
bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens
tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska
kompensation som Optionsinnehavare erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig,
ska Bolagets styrelse genomföra omräkningen av Teckningskursen och antalet Aktier på
sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av Teckningskursen och
antalet Aktier leder till ett skäligt resultat. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att
värdet av Teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

6.17

Avrundning m.m.
Vid omräkning enligt ovan ska Teckningskurs avrundas till helt öre, varvid ett halvt öre
ska avrundas uppåt, samt antalet Aktier avrundas till två decimaler. För den händelse
behov uppkommer att omräkna valuta från utländsk valuta till svenska kronor eller från
svenska kronor till utländsk valuta ska styrelsen, med beaktande av gällande valutakurs,
fastställa omräkningskursen.

6.18

Konkurs
För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Teckning inte därefter påkallas.
Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får Teckning återigen påkallas.

7.

SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET
Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i punkt 6 ovan angiven åtgärd som skulle
medföra en omräkning av Teckningskursen till ett belopp understigande Aktiernas
kvotvärde.

8.

FÖRVALTARE
För Teckningsoptioner som är förvaltarregistrerade enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpningen
av dessa villkor förvaltaren betraktas som Optionsinnehavare.

9.

MEDDELANDEN
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska tillställas varje Optionsinnehavare och
annan rättighetshavare som skriftligen har meddelat sin postadress till Bolaget, eller, för
det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag samt valt att även ansluta Teckningsoptionerna
till VPC-systemet, varje Optionsinnehavare och annan rättighetsinnehavare som är
antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

10.

ÄNDRING AV VILLKOR
Bolaget äger besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning,
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt Bolagets
bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och
Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt avseende försämras.

11.

SEKRETESS
Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare.
Bolaget har, för det fall Bolaget är ett Avstämningsbolag samt valt att även ansluta
Teckningsoptionerna till VPC-systemet, rätt till insyn i det av Euroclear förda
avstämningsregistret över Optionsinnehavare och att i samband därmed erhålla uppgifter
avseende bland annat namn, person- eller organisationsnummer, adress och antal
innehavda Teckningsoptioner för respektive Optionsinnehavare.

12.

TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM
Svensk lag gäller för Teckningsoptionerna och därmed sammanhängande rättsfrågor.
Tvist i anledning av Teckningsoptionerna ska avgöras av allmän domstol med
Stockholms tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som Bolaget
skriftligen godkänner.

13.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Ifråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget, Kontoförande
institut och/eller Euroclear gäller – beträffande Euroclear med beaktande av
bestämmelserna i lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument – att ansvarighet 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, Kontoförande institut eller Euroclear vidtar
eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Inte heller är Bolaget, Kontoförande institut och/eller Euroclear skyldigt att i andra fall
ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, eller i förekommande fall Kontoförande
institut eller Euroclear, varit normalt aktsamt. Bolaget, Kontoförande institut och
Euroclear är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.
Föreligger hinder för Bolaget, Kontoförande institut och/eller Euroclear att vidta åtgärd
enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden
skjutas upp till dess hindret har upphört.

