Protokoll fört vid årsstämma i
Kakel Max AB (pubi), org. nr
556586-2264, kl. 13.00 den
30 maj 2018 i Stockholm.

1

STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Maria Wideroth förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna
välkomna.

2

VAL AV ORDF RANDE VID STÄMMAN

Maria Wideroth valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.
Det antecknades att ordföranden utsett advokat Emma Norburg att föra dagens protokoll.

3

UPPRÄTTANDE OC

GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmo
aktieboken införda aktieägare, fastställdes som röstlängd vid stämman.
Noterades att även vissa personer som av olika anledningar ej fanns upptagna i röstlängden
tilläts närvara vid stämman.
Noterades även att styrelseledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm och Keivan Ashhami var
närvarande.

4

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det beslutades att godkänna den dagordning som varit införd i kallelsen till bolagsstämman
och som delats ut till stämmodeltagarna.

5

VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars-Olof Larsson
och Roger Anderssonirny7 /

6

PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och
på bolagets webbplats den 2 maj 2018 samt att annons med upplysning om att kallelse skett
var införd i Svenska Dagbladet samma dag.
Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

7

ANFÖRANDE OM VERKSAMHETEN

Bolagets verkställande direktör Daniel Källberg höll ett anförande avseende koncernens
verksamhet.
Efter anförandet bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH
REVI[S][ONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisions
berättelsen framlades. Bolagets revisor Anders 0 Persson redogjorde för revisionen.

9

BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RES
BALANSRÄKNING M.M.

TATRÄKNING OCH

(a)

Stämman beslutade fastställa de för stämman framlagda resultatbalansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

och

(b)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att
den ansamlade vinsten, 39 140 342 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

(c)

Stämman beslöt att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2017.
Noterades att aktieägare och representant för aktieägare som varit styrelseledamöter
avstod från att rösta för ansvarsfrihet för egen del. Antecknades att beslutet i övrigt var
enhälligt.

10

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill dess
nästa årsstämma hållits, ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

11

FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ordförande ska
erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga
ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Beloppen inkluderar alla
eventuella skatter och avgifter.
Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte
erhålla styrelsearvode.

12

FASTSTÄLLANDE AV REVISORSARVODE

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt
löpande godkänd räkning.

13

VAL AV STYRELSE

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter, för tiden
intill dess nästa årsstämma hållits, omvälja ledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm och
Keivan Ashhami.

14

VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Maria Wideroth omvaldes till styrelsens ordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

15

VAL AV REVISOR

Mazars SET Revisionsbyrå omvaldes som bolagets revisor i enlighet med valberedningens
förslag.

16

BESLUT OM VALBE

DNING

Stämman beslutade om att valberedning ska utses enligt de principer som framgår av
valberedningens förslag, Bilaga 2.

17

BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGS PTIONER AVSEDDA FÖR
INC][TAMENTSPROGRAM

Stämman beslutade om emission av högst 30 000 teckningsoptioner i enlighet med styrelsens
förslag, Bilaga 3.
Noterades att beslutet var enhälligt.

18

STÄMMANS AVSLUTANDE

Årsstämman förklarades avslutad.
* * * * *

Vid protokollet
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Röstlängd v~d årsstämma 2018-05-30
Bilaga 1
Kakel Max AB (publ), 556586-2264

Namn
JOAKIM ALM GPJ AB
KLOCKARBACKEN KAPITALFÖRVALTNING AB
Cl VITAS NOVA AB
ALTAIR EKONOMIKONSULT AB
LARSSON, LARS OLOF
ANDERSSON, ROY
ANDERSSON, SUSANNE
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
AB ALMÖ LINDÖ 1:75
ROLF SJÖGREN

Antal röstberättigade
aktier:
498 298
307 409
94 227
35 675
34 200
8 571
6 000
1
233 975
10

Totalt röstvärde

1 218 366

Totalt antal aktier i bolaget
Andel aktier vid stämman

3 038 818
40,09%

Ombud:
Joakim Alm
Lars-Arne Larsson
Keivan Ashhami
Lars Olof Larsson

Roy Andersson via fullmakt
Leo Gillholm
Roger Andersson

% av röster vid
stämman:
40,90%
25,23%
7,73%
2,93%
2,8 1%
0,70%
0,49%
0,00%
19,20%
0,00%

~3!Icz~5a a
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STSTÄLLA DE ÅV PRI CIPER FÖRTILLSTTA DE V
ALBERED NG
Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla för
tillsättande av valberedningen.

Val av ledamöter m.m.
Styrelsens ordförande ska senast vid utgången av tredje kvartalet varje år tillse att bolagets röstmässigt
tre största aktieägare eller ägargrupper~ erbjuds att utse var sin representant att ingå i valberedningen.
Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista
bankdagen i augusti. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas
nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.
-

—

Styrelsens ordförande ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första
sammanträde.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt
representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande.
Valberedningen ska inneha sitt mandat till att ny valberedning utsetts.
Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter:
Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter utse en
för revisorstillsättning särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende ska även della offentliggöras enligt
vad som anges ovan i denna punkt. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan
kontaktas i nomineringsfrågor
Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre
största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot Om ej
särskilda skal föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre
förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.
Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och
utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter
Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till
a) val av ordförande på stämman,
b) val av ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som
årsstämman kan besluta om att tillsätta,
c) val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter
d) arvoden till styrelseledamöter revisorer och i förekommande fall till ledamöter i sådan annan särskild
kommitté eller utskott som årsstämman beslutat att tillsätta, samt
e) eventuella förändringar i förfarandet för utseende av valberedning

fr

Kakel Max AP» (pub~) 556586-2264

Valberedning Principer 20 8

Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofll
och arbetsform.
Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att
underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även svara för skäliga kostnader för externa
konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammanträden
Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter~ dock minst
en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (med undantag för det
första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att kommittén ska
sammankallas.
Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter de[tar~ Beslut ärende far dock inte fattas om inte, såvitt
möjligt, samtliga ledamöter fatt tillfälle att de[ta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den
mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller vid lika röstetal, den mening
som biträdes av valberedningens ordförande.
Redogörelse för valberedningens arbete ska i god tid innan ordinarie årsstämma offentliggöras på bolagets
hemsida.
Ändringar av dessa instruktioner
Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och kommitténs arbete och till årsstämman lämna
förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga

Valberedningen i Kakel Max AB (publ)

Sida 2 av 2

dv

6~’ /ö5cJ
STY1~ELS NS FÖRSLAG
om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram
1 syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal föreslår styrelsen för Kakel
Max AB (publ) (“Bolaget”) att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar
om emission av teckningsoptioner enligt följande.
o

Bolaget emitterar högst 30.000 teckningsoptioner.

o

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast ett av Bolaget helägt dotterbolag,
(“Dotterbolaget”) med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på
marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Bolaget eller dess
dotterbolag enligt följande fördelning:
Kategori A: (Ledningsgrupp inkl VD) erbjuds vardera högst 10.000 teckningsoptioner.
Kategori B: (Butikschefer) erbjuds vardera högst 7.500 teckningsoptioner.
Kategori C: (Övriga medarbetare) erbjuds vardera högst 5.000 teckningsoptioner.
Kategori D: (Framtida rekrytering) för de eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas
inom kategori A och/eller B och/eller C.
En deltagare kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges
ovan, dock lägst 800 teckningsoptioner. Om det totala antalet teckningsoptioner som
deltagarna önskar förvärva skulle överskrida det högsta antal teckningsoptioner som kan
emitteras, ska en proportionell reducering ske av det antal teckningsoptioner som varje person
kan bli tilldelad enligt riktlinjerna ovan. Maximal tilldelning kan inte garanteras. Eventuella
teckningsoptioner som inte tilldelas inom Kategori A, B eller C enligt ovan ska reserveras för
framtida rekryteringar. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som
anges ovan.
Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget senast den 30 augusti 2018. Dotterbolaget
ska inte erlägga någon betalning för teckningsoptionema.
Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget ska bestämmas på
marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black &
Scholes). Värderingen ska initieras av styrelsen och utföras av oberoende tredje part.
Bolagsstämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionema enligt
ovan.

o

Varje teckningsoption ska medfbra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en
teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 135 procent av den volymvägda
genomsnittskursen för samtliga affärer i Bolagets aktier under perioden 1juni 2018 till 1 juli
2018 på NASDAQ First North. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp
motsvarande aktiens kvotvärde.
Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionema kan ske under följande

perioder
1juni2021 —15juni2021
1juni 2022—15 juni2022
1juni 2023—l5juni 2023
-

-

-

o

De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstänmingsdagen för att
äga rätt att mottaga utdelning, är infbrda i Bolagets aktiebok.

o

Villkoren i övrigt för teckningsoptionema framgår av Bilaga A.

o

Vid fullt utnyttjande av samtliga 30.000 teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att
öka med totalt högst 150.000,13 kronor fördelat på 30.000 aktier vilket motsvarar en
utspädningseffekt på cirka 1 procent.

o

Skälet till avvilcelsen från aktieägamas företrädesrätt är att teckningsoptionema utgör ett
incitamentsprogram för vissa personer som är eller kommer att bli anställda i Bolaget eller
dess dotterbolag. Styrelsen anser att Bolaget bör främja Bolagets långsiktiga finansiella
intressen genom att uppmuntra anställda till ett ägarintresse i Bolaget.

o

Verkställande direktören bemyndigas att vidtaga de smän~e justeringar i beslutet som kan visas
erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear.

Beslutet förutsätter inte ändring av bolagsordningen.
Majoritetskrav
För beslut enligt ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare företrädande minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i maj 2018
Styrelsen i Kakel Max AB (pubi)
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1. DEFIMTIONER
1 föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

“Bolaget”
Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264
“Euroclear”
Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om värdepapperacentraler och kontoföring av finansiella
instrument
“Notering”
Handel på börs eller annan marknadaplats där Bolagets aktier och värdepapper är föremål för notering.
“teckningsoption”
Rätt att teckna aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt nedanatående villkor.
“teckning”
Sådan nyteckning av aktier i Bolaget, som avses i 14 kap aktiebolagslagen.
“teckningslcurs”
Den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske.
“teckningsperiod”
Den period inom vilken teckning kan ske enligt punkt 3.2 nedan.
2. TECKNINGSOPTIONER
2.1
Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt 30 000 stycken.
2.2
Teckningsoptionensa skall kunna registreras av Euroclesr i ett avatämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument, till följd varav inga teckningsoptionabevis skall utges.
Om registrering av teckningsoptionenia sker vid Euroclesr skall registrering ske för innehavarens räkning på konto i Bolagets avstiimningsregister.
Registreringar avseende teckningsoptionensa till följd av åtgärder enligt

§~

4, 5, 6 och 11 skall ombesörjas av kontoförande institut. Övriga

registreringsåtgäröer kan företas av kontoförande institut
Om registrering av teckningsoptionema inte sker vid Euroclear skall Bolaget utfärda teckningsoptionsbevis i samband med utgivandet av
teckningsoptionema samt vid utbyte eller växling av teckningsoptioner i samband med äganderättsövergång och när så annars fordras. Om Bolaget
beslutar att beslutar att registrering av teckningsoptionerna skall ske vid Euroclear, och teckningsoptionsbevis tidigare utfärdats, skall innehavaren
vid anfordran återlämna teckningsoptionsbeviset till Bolaget

2.3
Bolaget förbinder sig att gentemot teckningsoptionsinnehavare svara för att denne ges rätt att teckna aktier i Bolaget mot kontant betalning på de
nedan angivna villkoren.
3. TECKNING
3.1
Innehavare av teckningsoption skall äga rätt att ror varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 135 procent
av den volymvägds genomsnittskursen för samtliga affärer i bolagets aktier under perioden 1juni 2018 till 1juli 2018 på NASDAQ Firat North.
Teckningskursen skall dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

Omräknirg av teckningskursen liksom av det antal nya aktier

som varje teclmingsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 4 nedan. Teckning kan endast ske sv det hela antal
aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar. Överskjutande teckningsoption eller överskjutande del därav som ej kan
utnyttjas vid sådan teckning kommer att genom Bolagets försorg om möjligt försäljas för tecknarens räkning.
3.2
Anmälan om teckning av aktier kan äga mm under perioderna 1juni2021

—

15juni2021, 1juni2022 — 15juni2022 och 1 juni 2023

—

15juni2023.

Anmälan är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.
Vid anmälan om teckning skall kontant likvid erläggas på en gång för hela det antal aktier som anmälan om teckning avser.
Inges inte anmälan om teckning inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.
3.3
Skulle Bolaget fatta beslut om emission med företrädesrätt

ror Bolagets aktieägare, skall, om tillämpligt, i beslutet anges den senaste dag då anmälan

om teckning skall ske för att medföra rätt att delta i emissionen. Vid anmälan om teckning efter sådan dag skall omräkning ske enligt punicten 6
nedan.
4. INFÖRING 1 AKTIEBOKEN
Efter teckning och betalning, verkställs tilldelning genom att de nya aktierna registreras på avstämningskonot genom Bolagets försorg.
5. UTDELNING ~Å NYA AKTIER
De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning
verkställts.
6. OMRÅKNING AV TECKNINGSKURSEN 1 VISSA FALL
A/
Genomför Bolaget ätgärd som avses nedan under mom. B-J och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd standardiserad
omräkningsfonnel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation
som innehavarna av teckningsoptioner erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skrift.
ligt samtycke därtill, genomföra omräicniigen av teckningskursen och antalet aktier och/eller annan kompensation som innehavarna av
teckningsoptioner erhåller på sätt som Bolagets styrelse finner ändamålsenligt och som leder till ett skäligt resultat
En avvikelse från nedan angiven standardiserad osnräkningaformel under mom. 1 är att omräkning som avser kontantutdelning eller annan utdelning
ska ske baserat på den totala avvikelsen från de sammanlagda utdelningama under teckningsoptionernas löptid som antagits i värderingen vid det
tillfälle som teckningsoptionerna tecknades av de anställda. Sådan avvikelse kan innebära att teclmingskurs kan såväl öka som minska samt att antal
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan såväl minska som öka.
Bl
Genomför Bolaget en fondemission, skall teckning

-

där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkstälias senast på tionde

kalenderdagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie, som tillkommit på grund

av teckning verkställd efter emissionsbeslutet, medför inte rätt att delta i emissionen. Aktiebrev på sådan aktie utlämnas först efter Bolagsverket
registrerat emissionen. 1 fråga om avstämningsbolag sker slutgiltig registrering på avstänmingskonto först efter avstämningsdagen för emissionen.
Vid teckning som verkatälls efter beslutet om fondemissionen tillämpas dela ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av och dels en omräknad teckningsicurs. Omräkningarna utföra av Bolaget enligt följande formler:
Omräknat antal aktier, som varje

föregående antal aktier, som varje teckningsoption berättigar

teckningsoption berättigar till teckning av

till teckning av x antalet aktier efter fondemission
antalet aktier före fondemissionen

omräknad teckningskurs

föregående teckningskurs x antalet aktier före fondemissionen
antalet aktier efter fondemissionen

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omrälmade antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget snarast
möjligt vid bolagsstämma efter stämmans beslut om fondemission samt tillämpas frän tiden för beslutet om fondemissionen.

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdeining av aktiema skall en häremot svarande omrig av antalet aktier, som varje
teckningsoption berättigar till teckning av, samt av teckningskursen utföras av Bolaget enligt samma grunder som vid omräkning i anledning av
fondemission. 1 fråga om avstämningsbolag anses som avstämningsdag den dag då sammanläggning eller uppdelning verkställs hos Euroclear på
Bolagets begäran.
DI
Genomför Bolaget vid sådan tidpunkten då Bolagets aktier inte är föremål för Notering en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna
nya aktier mot kontsnt betalning eller betalning genom kvittning, skall teckningsoptionsinnehavama ges företräde att teckna i emissionen enligt vad
som anges i nästa stycke.
Företrädesrätt att teckna i emissionen skall innebära att teckningsoptionsinnehavare ges samma företrädesrätt att teckna nya aktier som enligt
beslutet må tillkomma aktieägarna. Därvid skall teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att teckning ej skett, anses vara ägare till det antal alctier
som han skulle ha erhållit i det fall teckningsoptionsinnehavaren redan utnyttjat samtliga av denne innehavda teckningsoptioner.
Vad i föregående stycken sagts skall äga motsvarande tillämpning för det fall Bolaget, vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier inte är föremål för
Notering, skulle besluta att utge nya konvertibler respektive teckningsootioner till nyteckning med företrädesrätt för samtliga aktieägare att teckna
sådana instrument mot kontant betaining eller betalning genom kvittning.
Som alternativ till vad som i föregående stycken sagts om att ge innehavare av teckningsoption samma företrädesrätt att teckna i emission som
tillkommer aktieägare, skall Bolaget även kunna besluta om omräkning av teckningskursen och antalet aktier på sätt som Bolagets av
bolagsstämman valda revisorer eller annan av Bolaget utsedd oberoende värderingsman finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av
teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.
Bolaget Mr inte, vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier inte är föremål för Notering, besluta om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till
aktieägarna utan att överenskommelse träffats med samtliga teckningsoptionsinnehavare beträffande vilken ändrad teckningskurs som skall tillämpas
efter sådant beslut
El
Genomför Bolaget vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier är föremål för Notering en nyemission
genom kvittning med företrädesrätt för samtliga aktieägare
tillkommit på grund av teckning:

-

-

där de nya aktiema skall tecknas kontant eller

skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som

1.

Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagastämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmsna

bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom tecksiing,
skall medföra rätt att deltaga i emissionen. Sådan dag får inte infälla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet
2.

Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas

senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen

verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie, som

-

tillkommit på grund av sådan teckning, medför inte rätt att delta i emissionen.
Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett
omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.
Omräkningen utföra enligt följande formler:

föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga marknadskura under
omräknad

den i emissionsbeslutet fastställda

tecknings-

teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)

kurs

aktiens genomsnittskurs ökad med det
på grundval därav framräknade
teoretiska värdet på teckningsrätten
föregående antal aktier, som varje teckningsoption

omräknat antal

ger rätt att teckna x (aktiens genomsnittakurs

aktier som varje
teckningsoption ger

ökad med det på grundval därav framräknade
=

rätt att teckna

teoretiska värdet på teckningsrätten)
aktiena genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handeladag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsböraens officiella kurslista eller enligt motsvarande kurslista på annan marknadaplats
där Bolagets aktier är föremål för Notering. 1 avsaknad av notering av betalicurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

det antal nya aktier som högst kan
komma att utges enligt emissions
tecknings-

beslutet x (aktiens genomsnittskurs

rättens

emissionskursen för den nya slctien)

värde

antalet aktier före emissionsbeslutet

-

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter teckningstidens utgång och tillämpas vid
aktieteckning som verkatälls därefter.
Fl
Genomför Bolaget

-

med företrädesrätt för samtliga aktieägare och mot kontant betalning eller betaining genom kvittning

-

en emission enligt 14

eller 15 kap. aktiebolagslagen, vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier är föremål för Notering skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för
aktie som utgivits vid teckning med utnyttjande av teckningsoption bestämmelserna i mom. E. första stycket punkterna 1. och 2. ovan äga
motsvarande tillämpning.

Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teclcningskurs och ett
omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.
Omräkningen utförs enligt följande formler:

föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga marknadskurs under
omräknad
tecknings-

den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)

=

kurs

aktens genomsnittakurs ökad med
teckningsrättens värde
föregående antal aktier som varje teckningsoption

omräknat antal aktier

ger rätt att teckna x (aktens genomsnittskurs

som varje teckningsoption

ökad med teckningsrättens värde)

ger rätt att teckna

aktens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittakurs beräknas i enlighet med vad i mom. E. ovan angivits.
Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller enligt motsvarande kuralista på annan marknadsplats
där teckningsrätterna är föremål för Notering. 1 avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutlcurs noterade köpkursen ingå i beräk
ningen. Dag utan notering av vare sig betallcurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den enligt ovan omräknade teckningskursen och
omräknat antal akter fastställs av Bolaget efter teckningstidens utgång och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.
Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omrälmad teckningskurs och omräknat antal akter fastställts, skall bestämmelserna i mom.
E. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom. B.-F. ovan lämna erbjudande till samtliga aktieägare att, med företrädesrätt enllgt principerna i 13
kap. 1

§

aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva väsclepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till

aktieägarna utdela sådana vänlepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), skall vid aktieteclming som påkallas på sådan tid att därigenom
erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje
teckningsoption. Omräkningen utförs enllgt följande formler:

föregående teckningskurs x aktens genomsnittliga
omräknad

marlmadslcurs under den i erbjudandet fastställda

tecknings-

anmälningstiden (aktens genomsnittskurs)

kurs

aktens genomsnittakurs ökad med värdet av rätten
till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)
föregående antal akter som varje teckningsoption ger rätt att

omräknat antal aktier
som varje teckningsoption
ger rätt att teckna

teckna x aktens genomsnittakurs ökad med värdet av
=

rätten till deltagande i erbjudande (inköpsrättens värde)
aktens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. E. ovan angivits.
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara
inköparättens värde. Inköpsrättens värde skall här d anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmäiningstiden framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betallcursen för inköpsrätterna enligt Stockholrnsbörsens officiella kurslista eller enligt

motsvarande kurslista på annan marknadsplats där inköpsrätterna är föremål för Notering. 1 avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
För det fall alctieägarna ej erhållit inköparätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning
av teckningskursen ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. G., varvid följande skall gälla. Om
notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuda aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara
genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handeladagar från och med första dag för notering framrälcnade 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. 1 avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutlcurs noterade köpkursen
ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av teckningakursen enligt
detta stycke, skall nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningatiden enligt första stycket ovan i detta
mom. G.
Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt
fastställas med ledning av den marknadavärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet
Om Bolagets aktier inte är föremål för Notering och det beslutas att lämna erbjudande till samtliga aktieägare enligt ovan skall Bolaget kunna besluta
om omräkning av teckningakursen och antalet aktier på sätt som Bolagets av bolagsatämman valda revisorer eller annan av Bolaget utsedd
oberoende värderingsman finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal alctier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter det att värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom. E.
sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.
Hl
Genomför Bolaget

-

med företrädesrätt för samtliga aktieägare och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning

-

en nyemission eller

emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen. vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier är föremål för Notering, äger Bolaget besluts att ge samtliga
teckningsoptionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje teclrningsoptionsinnehavare, oaktat
sålunda att aktieteckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren av teckningsoptioner skulle ha erhållit, om
aktieteckning verkställts efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.
Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rilcta ett sådant erbjudande som avses i mom. G. ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande
tillämpning, dock att det antal aktier som innehavaren av teckningsoptioner skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter den
teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.
Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna av teckningsoptioner företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. H., skall någon
omräkning enllgt mom. D., E., F. eller 0 ovan av teckningskursen och det antal aktier som belöper på varje teckningsoption inte äga rum.
Il
Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsär
utbetalda utdelningar, överstiger 10 procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handeladagar närmast före den dag då styrelsen för
Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid aktieteckning 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 ger rätt att teckna. Omräknirgen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 10 procent av
aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning).
Omräkningen utförs enligt följande formler:

föregående teckningskurs x aktens genomsnittliga
marknadskurs under en period om 25 handelsdagar
omräknad

räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till

tecknings-

extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)

kurs

aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära
utdelning som utbetalas per aktie
föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt

omräicnat antal sktier
som varje teckningsoption

att teckna x aktiens genomanittakurs ökad med den
=

ger rätt att teckna

extraordinära utdelningen som utbetalas per aktie
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet sv det för varje handelsdag under respektive period om 25 hsndelsdagar framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kuralista eller enligt motsvarande kurslista
på annan marknadaplats där Bolagets aktier är föremål för Notering. 1 avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutlcurs noterade
köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Den enligt ovan omräknade teckningskuraen ocb omräknat antal aktier fastställa av Bolaget efter utgången av ovan angiven period om 25
handelsdagar rälmat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall til inpas vid aktieteckning som verkställs
därefter.
Om Bolagets aktier inte är föremål för Notering och det beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som,
tillsammans med andra under samma räkenskapsär utbetalda utdelningar, överstiger 10 procent av Bolagets resultat för det räkenskapsåret, skall, vid
aktieteckning 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 ger rätt att teckna. Omrälmingen skall baseras på den del av den sammanlagda
utdelningen som överstiger 10 procent av Bolagets resultat för räkenskapsåret och skall utföras i enlighet mcdi denna punkt angivna principer sven
oberoende värderingsman utsedd av Bolaget
S
Om Bolagets aktiekapital vid sådan tidpunkt då Bolagets aktier är föremål för Notering skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken
minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningsknrs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.
Omrälmingen utförs enligt följande formler:

föregående teckningskurs x aktiena genomsnittliga
marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar
omrälmad

räknat fr.o.m. den dag då aktierna noteras utan rätt

tecknings-=

till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)

kurs

stamaktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som
återbetalas per aktie
föregående antal aktier som varje teckningsoption ger

omräknat antal aktier
som varje teckningsoption
ger rätt att teckna

rätt att teckna x aktiens genomsnittakurs ökad
=

med det belopp som återbetalas per aktie
aktiena genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mora. tt. angivits.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall 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
under en period om 25 handelsdagar närmast före
berälmat

den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande

återbetalnings-

i minskningen (aktiens genomsnittskurs)

belopp per aktie

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 ovan angivits i mom. E. ovan.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget efter utgången av den angivna perioden om 25
handeisdagar och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.
Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omrälmad teckningskura och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom.
E. 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 uttbrmning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är
obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta
mom. 3.
I(/
Vid omräkning enligt ovan skall teckningskurs avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt
LI
Bcslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolngslagen fär, oavsett Iikvidationsgnmden, alctieteckning ej därefter påkallas.
Rätten att påkalla aktieteckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej mA ha vunnit laga kraft.
Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig lilcvidation enligt 25 kap. 1

§

aktiebolagslagen, skall

de kända innehavama av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. 1 meddelandet skall intagss en
erinran om att aktieteckning ej får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om
tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning - äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att aktieteckning
kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.
MI
Skulle bolagsstämman godkänna fiiaionsplan enligt 23 kap. 15 6 aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, får aktieteckning ej
därefter påkallas.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fission enligt ovan, skall de kända innehavarna av teclmingsoptioner genom
skriftligt meddelande underrättas om ftssionsavsikten. 1 meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda
fissionsplanen samt skall teckningsoptionsinnebavarna erinras om att aktieteckning ej får påkallas, sedan slutiigt beslut fattats om ftsaion i enlighet
med vad som angivits i första stycket ovan.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd flision enligt ovan, skall teclmingsoptionsinnehavare
tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning

-

-

oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om

äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten,

förutsatt att aktieteckning kan verkatällas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fissionsplanen, varigenom Bolaget skall
uppgå i annat bolag, skall godkännas.
NI
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 2~ 6 aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, eller blir Bolagets
aktier föremål för tvångsinlöscn enligt 22 kap. samma lag skall följande gälla.
Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget och offentliggör Bolagets styrelse sin avsilct att upprätta en ftssionsplan enligt i föregående
stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för aktieteckning enligt punkten 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställs
en ny sista dag för påkallande av aktieteckning (slutdagen). Slutdagen skall infalls inom 60 dagar från offentliggörandet

Äger en aktieägare (msjoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterfliretag alctier representerande så stor andel av samtliga aktier i
Bolaget att maj oritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör
maj oritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvängsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.
Om offentliggörande sken i enlighet med vad som anges ovan i detta mom. N., skall - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt
för påkallande av aktieteckning - teckningsoptionsinnehavare äga rätt att påkalia aktieteckning fram till slutdagen. Bolaget skali senast fyra veckor
före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända innehavama av teckningsoptioner om denna rätt samt att aktieteckning ej Mr påkallas
efter slutdagen.
0I
Skulle bolagsstämman godkänna delningsylan enligt 24 kap aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall delas genom att samtliga Bolagets tillgångar
och skulder övertas av ett eller flera andra bolag, far anmälan om teckning inte därefter ske.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt
meddelande underrättas om den avsedda delningen. 1 meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsaldiga innehållet i den avsedda
deiningsplanen samt skall teckningsoptionsinnehavama erinras om att anmälan om teckning inte Mr ske sedan slutligt beslut fattats om delning eller
sedan delningsplanen undertecknats av aktieägama.
Om Bolaget lämnat meddelande om avsedd delning enligt ovan, skall teckningsoptionsinnehavare

-

oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om

tidigaste tidpunkten 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 skall godkännas respektive den dag då aktieägams skall underteckna
delningaplanen.
PI
Oavsett vad under mora L., M., N. och 0 ovan sagts om att aktieteckning ej får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fissionaplan
eller utgången av ny alutdag vid ftssion eller godkännande av delningsplan, skall rätten att påkalla aktieteckning åter inträda för det fall att lilcvidatio
nen upphör respektive fusionen eller delningen ej genomförs.
QI
För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, far aktieteckning ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får
aktieteckning återigen påkallas.
7. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN AV BOLAGET
Bolaget förbinder sig vidare att inte vidtaga någon i punkten 4 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp
understigande aktiea kvotvärde.
8. MEDDELANDEN
Meddelanden rörande teclcningsoptionema skall ske tillatällae varje registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i
Bolagets avetämningsregister eller, om teckningsoptionema inte är registrerade i avstämningaregister, genom brev med posten till
teckningaoptionsinnehavarna under deras för Bolaget senast kända adresser eller genom kungörelse på Bolagets hemsida.
9. FÖRVALTARE
För teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lagen (199 8:1479) om värdepapperacentraler och kontfbring av finansiella instrument skall vid
tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som innehavare.
10. SEKRETESS
Bolaget får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om teckningsoptionsinnehavare.
Bolaget förbehåller sig dock rätten att ta del av uppgifter om teckningsoptionsinnehavare.

11. ÄNDRING AV VILLKOR
Bolaget äger att ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolaavgörande eller myndighets beslut
så kräver eller om det i övrigt - enligt Bolagets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller
nödvändigt och innehavansas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.
12. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM
Svensk lag gäller för dessa teckningsoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant
annat forum som skriftligen accepterats av Bolaget
13. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR
1 fråga om de på Bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärder gäller, att Bolaget inte är ansvarigt för skada, som beror av svenskt eller
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigahändelse, terroristhandlingar, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kontförande institut eller Bolaget självt vidtar eller är
föremål för sådan konfliktåtgärd.
Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt aktsam. Bolaget är i intet fall ansvarig för
indirekt skada.
Föreligger hinder för Bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, Mr åtgärden uppskjutas till dess hindret har
upphött.
14. BEGRÄNSNING AV KONTOFÖRÄNDE INSTITUTS OCH EUROCLEARS ANSVAR
1 fråga om de på kontoförande institut och Euroclear ankommande åtgänlerna gäller att ansvar inte kan göras gällande för skada, som beror av
svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsälgärd, krigshändelse, terroristhandlingar, strejk, blockad, bojkott, lockout eller
annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kontförande institut eller Euroclear själv
vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Vad som sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontföring av finansiella instrument.
Kontoförande institut eller Eurpclear är inte heller skyldiga att i andra fall ersätta skada som uppkommer om kontoförande institutet eller Eurpclear
varit normalt aktaamt Kontoförande institut eller Euroclear är i intet fall ansvarigt för indirekt skada.

