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EXTRA BOLAGSSTÄMMA  

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i  

OncoZenge AB (publ) (“Bolaget”)  

org.nr 559261-9968 

 

Ort: genom poströstning  

Datum: 2021-12-07 

 

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN 

Det antecknades att två av Bolagets större aktieägare, Linc AB och Östersjöstiftelsen (tillsammans 
de ”Större Aktieägarna”), hade föreslagit att styrelsens ordförande Anna Ljung skulle utses till 
ordförande vid stämman.  

Anna Ljung valdes till ordförande vid stämman. Jörgen S. Axelsson fick i uppdrag att föra protokollet 
vid stämman. 

Det antecknas att bolagsstämman hålls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att 
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får 
utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan 
angivna lag.  

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av 
poströster framgår av Bilaga 1. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster 
för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, 
dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster 
representerar.  

2. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER  

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Karl Tobieson från 
Linc AB. Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden 
och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.  

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD  

Upprättades och godkändes röstlängd över anmälda och närvarande aktieägare med uppgift om det 
antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt, Bilaga 2. 

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING  

Stämman godkände dagordningen såsom den intagits i kallelsen till bolagsstämman. 

5. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD  

Noterades att kallelse till bolagsstämma skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats på Bolagets 
webbplats måndagen den 22 november 2021 och i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 23 
november 2021 samt genom kallelseannons i Dagens Industri tisdagen den 23 november 2021, 
varvid fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.  

6. BESLUT OM INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM FÖR BOLAGETS 
VD OCH VISSA NYCKELPERSONER 

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag enligt Bilaga 3 att införa ett långsiktigt 
incitamentsprogram för bolagets VD och vissa nyckelpersoner. 

___________________________  
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Ort: genom poströstning   

 

 

Datum: 2021-12-07  

  

 

Justeras 

 

Vid protokollet  

 

 

_______________________ 

Anna Ljung  

 

_______________________ 

Jörgen S. Axelsson   

  

______________________ 

Karl Tobieson  

  

 

  









Redovisning av resultatet av poströster vid extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ) den 7 december 2021

Beslutspunkt på dagordning

Ja (antal) Ja (%) Nej (antal) Nej (%) Avstår (antal)
Antal aktier för vilka 

röster har avgetts 

Andel av aktiekapitalet 

som dessa avgivna röster 

representerar

1. Val av ordförande vid stämman 2 268 015 100,000% 0 0,000% 0 2 268 015 19,363%

2. Val av en eller två justeringspersoner 2 268 015 100,000% 0 0,000% 0 2 268 015 19,363%

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 2 268 015 100,000% 0 0,000% 0 2 268 015 19,363%

4. Godkännande av dagordning 2 268 015 100,000% 0 0,000% 0 2 268 015 19,363%

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  2 268 015 100,000% 0 0,000% 0 2 268 015 19,363%

6.
Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för 

Bolagets VD och vissa nyckelpersoner 
2 268 015 100,000% 0 0,000% 0 2 268 015 19,363%

Antal Röster

2 268 015 2 268 015

11 713 244 11 713 244

0 0

11 713 244 11 713 244

Totalt antal aktier i bolaget

Egna aktier ägda av bolaget

Röstbara aktier i bolaget

Röster (% nedan avser andel av avgivna röster) Aktier

Sammanställning

2 företrädda aktieägare på stämman 
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Röstlängd vid extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ) den 7 december 2021

Aktieägare Ombud

Antal aktier

och röster

Andel aktier

och röster

Linc AB Karl Tobieson 1 191 607 52,54%

Östersjöstiftelsen Mattias Klintemar 1 076 408 47,46%

Totalt 2 268 015 100,00%

Totalt antal aktier 11 713 244

Egna aktier 0

Röstbara aktier i bolaget 11 713 244

Andel anmälda 19,363%
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Styrelsens för OncoZenge AB fullständiga förslag till beslut om införande av 
ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner för Bolagets 
VD och vissa nyckelpersoner innefattande beslut om (i) riktad emission av 
teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (ii) 
godkännande av vidareöverlåtelse   

Styrelsen för OncoZenge AB (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman fattar beslut om 

införande av (A) ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD (”Personaloptions-

program för VD 2021/2025”) genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner 

(såsom definierat i inkomstskattelagen) och (B) ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa 

nyckelpersoner i Bolaget genom utgivande av personaloptioner (”Personaloptionsprogram 

för vissa nyckelpersoner 2021/2025”). Programmen enligt (A) och (B) ovan kallas i det 

följande gemensamt för ”Personaloptionsprogrammen”. Förslagen innefattar även (C) 

beslut om att emittera teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt 

programmen (om och i den utsträckning Bolaget önskar leverera aktier genom användning av 

sådana teckningsoptioner) samt (D) godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner 

och/eller aktier enligt nedan. 

A. Personaloptionsprogram för VD 2021/2025 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 

för VD 2021/2025 enligt nedan riktlinjer: 

1. Programmet ska omfatta högst 350 000 kvalificerade personaloptioner att tilldelas 

Bolagets VD utan kostnad, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,0 procent.  

2. Värdet på de underliggande aktierna för tilldelade optioner får dock högst uppgå till SEK 

3 miljoner på dagen för tilldelning av optionerna.  

3. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för 

förvärv av nya aktier om VD fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för 

kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.  

4. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett 

lösenpris uppgående till 12,54 kronor, vilket motsvarar cirka 110 procent av sista 

betalkurs för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 19 november 

2021.  

5. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får 

bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i Bolaget av den som tilldelats optionerna.  

6. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under tiden från och 

med den 1 januari 2025 till och med den 31 december 2025. Om innehavaren skulle vara 

förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner under aktuell period enligt 

marknadsmissbruksförordningen eller andra tillämpliga insiderregler (inklusive 

bolagets vid var tid gällande interna riktlinjer), ska angiven period förlängas med 

motsvarande antal dagar i förhållande till sådan innehavare (dvs. med det antal dagar 
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innehavare har varit förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner), dock längst till 

och med den 31 mars 2026. 

7. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av styrelsens 

fullständiga förslag. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av 

Personaloptionsprogrammen inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor. 

8. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av ”Villkor för 

Personaloptioner för VD 2021/2025 i OncoZenge AB”, enligt Bilaga 1, samt ska regleras 

av särskilda avtal med Bolagets VD. Styrelsen ska ansvara för utformningen och 

hanteringen av Personaloptionsprogram för VD 2021/2025 inom ramen för ovan 

angivna huvudsakliga villkor.  

B. Personaloptionsprogram för vissa nyckelpersoner 2021/2025 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 

för VD 2021/2025 enligt nedan riktlinjer: 

1. Programmet ska sammanlagt omfatta högst 96 000 personaloptioner att tilldelas vissa 

av Bolagets nyckelpersoner utan kostnad, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 

0,8 procent.  

2. Två nyckelpersoner i företagsledningen och en projektledande ska vardera kunna 

tilldelas högst 24 000 optioner. Vidare ska två övriga nyckelpersoner vardera kunna 

tilldelas högst 12 000 optioner. Samtliga nyckelpersoner enligt 

Personaloptionsprogrammet för nyckelpersoner 2021/2025 är konsulter och inte 

anställda i Bolaget. 

3. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för 

förvärv av nya aktier om nyckelpersonen inte dessförinnan sagt upp sitt konsultuppdrag 

i Bolaget till upphörande. 

4. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett 

lösenpris uppgående till 12,54 kronor, vilket motsvarar cirka 110 procent av sista 

betalkurs för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 19 november 

2021.  

5. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får 

bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i Bolaget av den som tilldelats optionerna.  

6. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under tiden från och 

med den 1 januari 2025 till och med den 31 december 2025. Om innehavaren skulle vara 

förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner under aktuell period enligt 

marknadsmissbruksförordningen eller andra tillämpliga insiderregler (inklusive 

bolagets vid var tid gällande interna riktlinjer), ska angiven period förlängas med 

motsvarande antal dagar i förhållande till sådan innehavare (dvs. med det antal dagar 
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innehavare har varit förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner), dock längst till 

och med den 31 mars 2026. 

7. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av styrelsens 

fullständiga förslag. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av 

Personaloptionsprogrammen inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor. 

8. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av ”Villkor för 

Personaloptioner för vissa nyckelpersoner 2021/2025 i OncoZenge AB”, enligt Bilaga 2, 

samt ska regleras av särskilda avtal med innehavarna. Styrelsen ska ansvara för 

utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram för VD 2021/2025 inom 

ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.  

C. Villkor för emissionen av teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta att emittera högst 446 000 teckningsoptioner 

av serie 2021/2026.  

För teckningsoptionerna ska gälla följande villkor. 

1. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, envar med ett 

kvotvärde om 0,10 kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya 

aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 49 555,586465  kronor (med 

reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga tecknings-

optionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna). 

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga 

tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att 

möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammen.  

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Bolaget på särskild teckningslista senast den 

31 december 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.  

4. Bolaget ska inte erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.  

5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från 

och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 

december 2025.  

6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en 

teckningskurs om 12,54 kronor per aktie. 

7. Teckningsoptionerna ska vara underkastade de övriga villkor, bland annat innefattandes 

sedvanliga omräkningsvillkor, som framgår av Bilaga A.  
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8. Styrelsens ordförande eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre 

justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid 

Bolagsverket.          

D. Godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner och/eller aktier 

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta om att godkänna överlåtelse av 

teckningsoptioner och/eller aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner för 

leverans av nya aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammen enligt ovan. 

Övrigt 

Bolaget har inga utestående aktie eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram sedan tidigare. 

Enligt Bolagets bedömning kommer Bolaget inte belastas med några kostnader för sociala 

avgifter i förhållande till Personaloptionsprogrammen. Bolagets kostnader förväntas således 

endast bestå av kostnader för implementering och praktisk hantering av programmet. 

Förslagen till Personaloptionsprogrammen har lagts fram i syfte att främja bibehållandet av 

anställda och konsulter samt för att ytterligare motivera dessa att skapa värde för aktieägarna. 

Styrelsen bedömer att införandet av Personaloptionsprogrammen ligger i linje med samtliga 

aktieägares intressen. Teckningsoptionerna föreslås emitteras till Bolaget för att möjliggöra 

leverans av nya aktier till Deltagare i programmet. 

Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga 

förslaget har lagts fram av styrelsen. 

Förslagen enligt (A) – (D) ovan är villkorade av varandra och kommer att beslutas i ett 

sammanhang. Föreslagen innefattar riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande 

av överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. 

aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslagen biträds av aktieägare 

representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 

företrädda aktierna. 

__________ 

Styrelsen 
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Villkor för Personaloptioner för VD 2021/2025 i  

OncoZenge AB (publ) 

 

1. Definitioner  

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 

”Aktie” aktie i Bolaget. 

”Avstämningsbolag” 

 

 

 

aktiebolag vars bolagsordning innehåller 

s.k. avstämningsförbehåll och som 

registrerat sina aktier i avstämnings-

register hos Euroclear. 

”Avstämningskonto” 

 

 

 

sådant konto hos Euroclear för 

registrering av finansiella instrument som 

avses i lagen (1998:1479) om värde-

papperscentraler och kontoföring av 

finansiella instrument.  

”Bolaget” OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-

9968. 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB. 

”Förvärv” 

 

 

förvärv, med utnyttjande av 

Personaloption, av nya Aktier mot 

betalning i pengar enligt dessa villkor. 

”Förvärvsperiod” 

 

den period under vilken Förvärv får ske 

enligt dessa villkor. 

”Innehavare” 

 

 

innehavare av Personaloption, dvs. den 

som ingått Optionsavtal och därigenom 

tilldelats Personaloption. 

”Kvalifikationskrav” de krav som följer av punkt 5.2.1 i dessa 

villkor vilkas uppfyllelse är en 

förutsättning för Förvärv. 

”Kvalifikationsperioden” 36 månader efter dagen för träffandet av 

Optionsavtalet. 

”Kupongbolag” aktiebolag som inte är avstämningsbolag. 

”Lösenpriset” 

 

 

12,54 kronor och avser det pris per Aktie 

till vilket pris Förvärv får ske i enlighet 

med dessa villkor.  

”Optionsavtal” 

 

 

det avtal som ingås mellan Bolaget och 

respektive Innehavare, varigenom 

Innehavaren tilldelas Personaloption(er). 
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”Personaloption” 

 

rätt (s.k. kvalificerad personaloption) att 

under Programmet förvärva Aktier mot 

betalning i pengar enligt dessa villkor. 

”Programmet” 

 

personaloptionsprogram 2021/2025 

inrättat av extra bolagsstämma i Bolaget 

den 7 december 2021. 

“Slutdagen” avser sista dagen för Förvärv enligt dessa 

villkor. 

”Teckningsoptionerna” 

 

 

 

de teckningsoptioner 2021/2026 i Bolaget 

som emitteras av extra bolagsstämma i 

Bolaget den 7 december 2021, i syfte att 

säkerställa Bolagets åtaganden under 

Programmet.   

”Teckningsoptionsvillkoren” 

 

de fullständiga villkoren för 

Teckningsoptionerna; se bilaga A. 

”Ägarförändring” avser att någon person eller flera personer 

i samverkan innehar aktier i Bolaget 

motsvarande mer än 75 procent av 

samtliga aktier eller röster i Bolaget.  

 

2. Antal Personaloptioner m.m.  

2.1 Antalet Personaloptioner under Programmet uppgår till totalt högst 350 000. 

2.2 Bolaget utfäster sig att verkställa Förvärv i enlighet med dessa villkor. 

3. Erbjudande och tilldelning av Personaloptioner  

3.1 Personaloptionerna ska, vid ett eller flera tillfällen, dock senast den 31 december 

2021, vederlagsfritt erbjudas VD i Bolaget i enlighet med de instruktioner som 

lämnats av styrelsen för Bolaget. 

3.2 Tilldelning av Personaloption ska förutsätta dels att den som erbjuds 

Personaloption är anställd i Bolaget på tilldelningsdagen och samma dag inte 

heller sagt upp sig eller blivit uppsagd, dels att den anställde varken på 

tilldelningsdagen, tidigare samma år eller under något av de två föregående 

kalenderåren, själv eller tillsammans med närstående, direkt eller indirekt, 

kontrollerar eller kontrollerat andelar i Bolaget som motsvarar mer än fem 

procent av kapital- eller röstandelarna i Bolaget (varvid ”närstående” ska 

definieras i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229)). 

3.3 Anmälan om deltagande i Programmet sker genom undertecknande av från 

Bolaget tillhandahållet Optionsavtal i två exemplar, vederbörligen ifyllt. 

Undertecknade Optionsavtal ges in till Bolaget på i erbjudandehandlingen 

angiven adress och ska ha inkommit till Bolaget senast en vecka efter 

erbjudandetidpunkten, med rätt för styrelsen i Bolaget att förlänga denna 

tidsfrist, dock längst intill den 31 december 2021. När avtalen inkommit till 
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Bolaget ingår även Bolaget Optionsavtalet om förutsättningarna i punkten 3.2 

fortfarande är för handen. Kommer inte sålunda ifyllda och undertecknade 

Optionsavtal Bolaget till handa inom nämnd tidsfrist upphör rätten att tilldelas 

Personaloption. 

4. Överlåtelseförbud m.m.  

Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas 

och får bara utnyttjas för Förvärv av den som tilldelats dem.  

5. Förutsättningar för rätt att utnyttja Personaloption 

5.1 Inledning 

Innehavare äger endast utnyttja tilldelad Personaloption under förutsättning att 

Innehavaren, vid tidpunkten för Innehavarens begäran om utnyttjande av 

Personaloptionen, uppfyller Kvalifikationskraven i punkt 5.2.1 nedan och 

fortfarande är fast anställd i Bolaget och/eller inom Bolagets koncern (och inte 

heller före tidpunkten för Innehavares begäran om utnyttjande av Personal-

option har sagt upp sig eller blivit uppsagd). 

5.2 Kvalifikationskrav 

5.2.1 För att Innehavaren ska äga rätt att utnyttja Personaloption för förvärv av Aktie 

enligt dessa villkor ska Innehavaren under hela Kvalifikationsperioden vara fast 

anställd i Bolaget och/eller inom Bolagets koncern, och inte heller före utgången 

av Kvalifikationsperioden ha sagt upp sig eller blivit uppsagd. Innehavaren ska 

under hela Kvalifikationsperioden även ha en genomsnittlig arbetstid om minst 

30 timmar per vecka (varvid som arbetstid räknas vad som följer av 11 a kap. 

14 § 2 st. inkomstskattelagen) och erhålla ersättning på den nivå som krävs för 

att kravet i 11 a kap. 15 § inkomstskattelagen ska uppfyllas.  

5.2.2 Om Kvalifikationskraven inte är uppfyllda, och så snart det konstateras att de 

inte kommer att uppfyllas, oavsett skälen därtill, förfaller rätten för Innehavaren 

att utnyttja Personaloption för Förvärv. Bolaget äger rätt att besluta att 

Personaloptioner ska bestå och kunna utnyttjas trots att inte samtliga 

Kvalifikationskrav är uppfyllda.   

6. Utnyttjande av Personaloption för Förvärv  

6.1 Förutsättningar för Förvärv och omräkning  

6.1.1 Varje Personaloption som intjänats i enlighet med punkterna 5.1 respektive 5.2.1 

ovan (men, till undvikande av tvivel, ingen annan Personaloption) ger 

Innehavaren rätt att förvärva en Aktie genom betalning av Lösenpriset under 

förutsättning att villkoren i punkten 5.1 är uppfyllda vid tidpunkten för 

Innehavarens begäran om att utnyttja Personaloptionen för Förvärv. 

6.1.2 Bolaget kan för närvarande endast ge ut aktier av samma slag. Genomför Bolaget 

ändring av bolagsordningen, innebärande att aktier av olika slag ska finnas eller 

kunna ges ut, ska Personaloptionerna ge rätt att förvärva aktier av samma slag 

som övriga per beslutet om bolagsordningsändring utestående aktier 
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”omstämplas” till eller, om de ”omstämplas” till olika aktieslag, som flest 

utestående aktier då ”omstämplas” till eller, om lika många aktier ”omstämplas” 

till de olika aktieslagen, som det vid förvärv finns flest utestående aktier av.  

6.1.3 Lösenpriset och det antal Aktier som varje Personaloption ger rätt att förvärva 

kan bli föremål för justering enligt vad som följer av motsvarande tillämpning av 

bestämmelserna i punkten 8 i Teckningsoptionsvillkoren. Om tillämpningen av 

dessa bestämmelser skulle medföra att Lösenpriset kommer att understiga då 

utestående aktiers då gällande kvotvärde ska Lösenpriset i stället motsvara 

nämnda kvotvärde. 

6.2 Förvärvsperiod  

Förvärv genom utnyttjande av Personaloption får endast ske under perioden 

fr.o.m. den 1 januari 2025 t.o.m. den 31 december 2025, eller under den 

senarelagda period som kan följa av motsvarande tillämpning av 

bestämmelserna i punkten 8 i Teckningsoptionsvillkoren. Om Innehavaren 

skulle vara förhindrad att utnyttja intjänade Personaloptioner under aktuell 

period enligt marknadsmissbruksförordningen eller andra tillämpliga 

insiderregler (inklusive bolagets vid var tid gällande interna riktlinjer), ska 

angiven period förlängas med motsvarande antal dagar i förhållande till sådan 

Innehavare (dvs. med det antal dagar Innehavare har varit förhindrad att 

utnyttja intjänade Personaloptioner), dock längst t.o.m. den 31 mars 2026. 

6.3 Ägarförändring 

6.3.1 Oavsett vad som anges ovan om Förvärvsperiod ska följande gälla i händelse av 

en Ägarförändring. 

6.3.2 Så snart Bolaget erhåller kännedom om en Ägarförändring, ska Innehavare 

omedelbart underrättas härom.  

6.3.3 Oavsett vad som i punkten 6.2 sägs om Förvärvsperiod äger Bolaget rätt att be-

sluta att Innehavare under en period om 21 dagar från avsändandet av 

underrättelsen från Bolaget har rätt att utnyttja samtliga sina Personaloptioner 

oavsett om dessa är intjänade eller inte. Bolaget äger även rätt att istället besluta 

att Personaloptionerna ska lämnas opåverkade av Ägarförändringen.  

6.3.4 Bolaget äger vidare rätt att besluta att rätten att utnyttja Personaloptioner ska 

upphöra efter den angivna 21-dagarsperioden. Underrättelsen ska i så fall 

innehålla en erinran om att utnyttjande av Personaloptioner inte får ske eller 

verkställas efter utgången av 21-dagarsperioden. 

6.4 Anmälan om Förvärv  

6.4.1 Förvärv sker genom att av Bolaget tillhandahållen anmälningssedel, 

vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till Bolaget senast Slutdagen och 

på i anmälningssedeln angiven adress.  

6.4.2 Anmälan om Förvärv är bindande och kan inte återkallas. 
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6.4.3 Förvärv kan ske endast av det hela antal Aktier vartill det sammanlagda antalet 

Personaloptioner, som samtidigt utnyttjas av en och samma Innehavare för 

Förvärv, ger rätt att förvärva. 

6.5 Betalning  

Senast en månad från ingivande av anmälan om Förvärv ska betalning erläggas 

för det antal Aktier som anmälan avser. Betalning ska ske kontant till i 

anmälningssedeln angivet bankkonto. Styrelsen äger rätt att förlänga 

betalningsfristen. 

6.6 Verkställande av Förvärv  

6.6.1 Sedan anmälan om Förvärv skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 

6.4 och 6.5 verkställs Förvärvet.  

6.6.2 Förvärv verkställs med hjälp av Teckningsoptionerna genom: 

(a) att Bolaget vederlagsfritt överlåter samma antal Teckningsoptioner till 

Innehavaren som det antal Personaloptioner denna samtidigt utnyttjar för 

Förvärv; 

(b) att teckning av nya aktier i Bolaget med utnyttjande av dessa 

Teckningsoptioner omedelbart därefter sker i Innehavarens namn och för 

Innehavarens räkning med stöd av den fullmakt som Innehavaren lämnat i 

sin anmälan om Förvärv. 

6.6.3 Styrelsen för Bolaget verkställer Förvärv genom att besluta att tilldela 

Innehavaren de nya aktierna och i övrigt i enlighet med 

Teckningsoptionsvillkoren. 

6.6.4 Vid Förvärv verkställt genom användande av Teckningsoptioner äger 

Innehavaren inte rätt att disponera över Teckningsoptionerna annat än till 

omedelbart utnyttjande för teckning av nya aktier. 

6.6.5 Som framgår av punkt 8 i Teckningsoptionsvillkoren får teckning med 

utnyttjande av Teckningsoption i vissa fall verkställas först efter viss senare 

tidpunkt och då med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat 

antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna. I sådant fall verkställs 

förvärv först efter samma tidpunkt och med tillämpning av på samma sätt 

omräknat lösenpris. 

7. Utdelning på förvärvad Aktie  

7.1 Om Bolaget då är Kupongbolag ger förvärvad Aktie rätt till vinstutdelning första 

gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Förvärvet verkställts i 

sådan utsträckning att Aktien upptagits i Bolagets aktiebok.  

7.2 Om Bolaget då är Avstämningsbolag ger förvärvad Aktie rätt till vinstutdelning 

första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 

det att Förvärvet verkställts i sådan utsträckning att Aktien upptagits som 

interimsaktie i Bolagets aktiebok och på Innehavarens Avstämningskonto. 
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8. Meddelanden  

8.1 Meddelande rörande Personaloptionerna ska ske skriftligen genom brev med 

posten eller e-post till varje Innehavare under dennes för Bolaget senast kända 

e-postadress.  

8.2 Innehavare är skyldiga att anmäla namn och gällande adress och e-postadress 

till Bolaget. 

9. Ändring av villkoren  

9.1 Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, 

domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt 

Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och 

Innehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. Innehavarna ska utan 

onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar. 

9.2 Omräkning av villkoren för Personaloptionerna ska beslutas av styrelsen i 

Bolaget och göras genom motsvarande tillämpning av bestämmelserna i 

punkten 8 i Teckningsoptionsvillkoren. 

10. Ansvarsbegränsning  

10.1 I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget gäller att 

ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk 

lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, 

bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om 

strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget vidtar eller är föremål 

för sådan konfliktåtgärd. 

10.2 Inte heller är Bolaget skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om 

Bolaget varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att Bolaget inte i något fall är 

ansvarigt för indirekt skada. 

10.3 Föreligger hinder för Bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som 

anges i punkt 10.1 ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. 

11. Övrigt 

11.1 I händelse av skillnader mellan dessa villkor och Optionsavtalet ska 

Optionsavtalet äga företräde. 

12. Tillämplig lag och tvistelösning  

12.1 Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas 

i enlighet med svensk rätt. 

12.2 Tvist i anledning av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska 

avgöras i enlighet med vad som anges i Optionsavtalet.  

___________________ 

 

 



 

  1 

Villkor för Personaloptioner för vissa nyckelpersoner 

2021/2025 i OncoZenge AB (publ) 

 

1. Definitioner  

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 

”Aktie” aktie i Bolaget. 

”Avstämningsbolag” 

 

 

 

aktiebolag vars bolagsordning innehåller 

s.k. avstämningsförbehåll och som 

registrerat sina aktier i avstämnings-

register hos Euroclear. 

”Avstämningskonto” 

 

 

 

sådant konto hos Euroclear för 

registrering av finansiella instrument som 

avses i lagen (1998:1479) om värde-

papperscentraler och kontoföring av 

finansiella instrument.  

”Bolaget” OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-

9968. 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB. 

”Förvärv” 

 

 

förvärv, med utnyttjande av 

Personaloption, av nya Aktier mot 

betalning i pengar enligt dessa villkor. 

”Förvärvsperiod” 

 

den period under vilken Förvärv får ske 

enligt dessa villkor. 

”Innehavare” 

 

 

innehavare av Personaloption, dvs. den 

som ingått Optionsavtal och därigenom 

tilldelats Personaloption. 

”Kvalifikationskrav” de krav som följer av punkt 5.2.1 i dessa 

villkor vilkas uppfyllelse är en 

förutsättning för Förvärv. 

”Kvalifikationsperioden” 36 månader efter dagen för träffandet av 

Optionsavtalet. 

”Kupongbolag” aktiebolag som inte är avstämningsbolag. 

”Lösenpriset” 

 

 

12,54 kronor och avser det pris per Aktie 

till vilket pris Förvärv får ske i enlighet 

med dessa villkor.  

”Optionsavtal” 

 

 

det avtal som ingås mellan Bolaget och 

respektive Innehavare, varigenom 

Innehavaren tilldelas Personaloption(er). 

stojsx
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”Personaloption” 

 

rätt (s.k. kvalificerad personaloption) att 

under Programmet förvärva Aktier mot 

betalning i pengar enligt dessa villkor. 

”Programmet” 

 

personaloptionsprogram 2021/2025 

inrättat av extra bolagsstämma i Bolaget 

den 7 december 2021. 

“Slutdagen” avser sista dagen för Förvärv enligt dessa 

villkor. 

”Teckningsoptionerna” 

 

 

 

de teckningsoptioner 2021/2026 i Bolaget 

som emitteras av extra bolagsstämma i 

Bolaget den 7 december 2021, i syfte att 

säkerställa Bolagets åtaganden under 

Programmet.   

”Teckningsoptionsvillkoren” 

 

de fullständiga villkoren för 

Teckningsoptionerna; se bilaga A. 

”Ägarförändring” avser att någon person eller flera personer 

i samverkan innehar aktier i Bolaget 

motsvarande mer än 75 procent av 

samtliga aktier eller röster i Bolaget. 

 

2. Antal Personaloptioner m.m.  

2.1 Antalet Personaloptioner under Programmet uppgår till totalt högst 96 000. Två 

nyckelpersoner i företagsledningen och en projektledande ska vardera kunna 

tilldelas högst 24 000 optioner. Vidare ska två övriga nyckelpersoner vardera 

kunna tilldelas högst 12 000 optioner. Samtliga nyckelpersoner enligt 

Programmet är konsulter och inte anställda i Bolaget 

2.2 Bolaget utfäster sig att verkställa Förvärv i enlighet med dessa villkor. 

3. Erbjudande och tilldelning av Personaloptioner  

3.1 Personaloptionerna ska, vid ett eller flera tillfällen, dock senast den 31 december 

2021, vederlagsfritt erbjudas nyckelpersoner i Bolaget i enlighet med punkt 2.1 

ovan och enligt de instruktioner som lämnats av styrelsen för Bolaget. 

3.2 Tilldelning av Personaloption ska förutsätta dels att den som erbjuds 

Personaloption är verksam som nyckelperson i Bolaget på tilldelningsdagen och 

samma dag inte heller sagt upp sig eller blivit uppsagd. 

3.3 Anmälan om deltagande i Programmet sker genom undertecknande av från 

Bolaget tillhandahållet Optionsavtal i två exemplar, vederbörligen ifyllt. 

Undertecknade Optionsavtal ges in till Bolaget på i erbjudandehandlingen 

angiven adress och ska ha inkommit till Bolaget senast en vecka efter 

erbjudandetidpunkten, med rätt för styrelsen i Bolaget att förlänga denna 

tidsfrist, dock längst intill den 31 december 2021. När avtalen inkommit till 

Bolaget ingår även Bolaget Optionsavtalet om förutsättningarna i punkten 3.2 
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fortfarande är för handen. Kommer inte sålunda ifyllda och undertecknade 

Optionsavtal Bolaget till handa inom nämnd tidsfrist upphör rätten att tilldelas 

Personaloption. 

4. Överlåtelseförbud m.m.  

Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas 

och får bara utnyttjas för Förvärv av den som tilldelats dem.  

5. Förutsättningar för rätt att utnyttja Personaloption 

5.1 Inledning 

Innehavare äger endast utnyttja tilldelad Personaloption under förutsättning att 

Innehavaren, vid tidpunkten för Innehavarens begäran om utnyttjande av 

Personaloptionen, uppfyller Kvalifikationskraven i punkt 5.2.1 nedan. 

5.2 Kvalifikationskrav 

5.2.1 För att Innehavaren ska äga rätt att utnyttja Personaloption för förvärv av Aktie 

enligt dessa villkor ska Innehavaren under hela Kvalifikationsperioden vara 

verksam som nyckelperson i Bolaget och/eller inom Bolagets koncern, och inte 

heller före utgången av Kvalifikationsperioden ha sagt upp sitt konsultuppdrag i 

Bolaget till upphörande.  

5.2.2 Om Kvalifikationskraven inte är uppfyllda, och så snart det konstateras att de 

inte kommer att uppfyllas, oavsett skälen därtill, förfaller rätten för Innehavaren 

att utnyttja Personaloption för Förvärv. 

6. Utnyttjande av Personaloption för Förvärv  

6.1 Förutsättningar för Förvärv och omräkning  

6.1.1 Varje Personaloption som intjänats i enlighet med punkterna 5.1 respektive 5.2.1 

ovan (men, till undvikande av tvivel, ingen annan Personaloption) ger 

Innehavaren rätt att förvärva en Aktie genom betalning av Lösenpriset under 

förutsättning att villkoren i punkten 5.1 är uppfyllda vid tidpunkten för 

Innehavarens begäran om att utnyttja Personaloptionen för Förvärv. 

6.1.2 Bolaget kan för närvarande endast ge ut aktier av samma slag. Genomför Bolaget 

ändring av bolagsordningen, innebärande att aktier av olika slag ska finnas eller 

kunna ges ut, ska Personaloptionerna ge rätt att förvärva aktier av samma slag 

som övriga per beslutet om bolagsordningsändring utestående aktier 

”omstämplas” till eller, om de ”omstämplas” till olika aktieslag, som flest 

utestående aktier då ”omstämplas” till eller, om lika många aktier ”omstämplas” 

till de olika aktieslagen, som det vid förvärv finns flest utestående aktier av.  

6.1.3 Lösenpriset och det antal Aktier som varje Personaloption ger rätt att förvärva 

kan bli föremål för justering enligt vad som följer av motsvarande tillämpning av 

bestämmelserna i punkten 8 i Teckningsoptionsvillkoren. Om tillämpningen av 

dessa bestämmelser skulle medföra att Lösenpriset kommer att understiga då 

utestående aktiers då gällande kvotvärde ska Lösenpriset i stället motsvara 

nämnda kvotvärde. 
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6.2 Förvärvsperiod  

Förvärv genom utnyttjande av Personaloption får endast ske under perioden 

fr.o.m. den 1 januari 2025 t.o.m. den 31 december 2025, eller under den 

senarelagda period som kan följa av motsvarande tillämpning av 

bestämmelserna i punkten 8 i Teckningsoptionsvillkoren. Om Innehavaren 

skulle vara förhindrad att utnyttja intjänade Personaloptioner under aktuell 

period enligt marknadsmissbruksförordningen eller andra tillämpliga 

insiderregler (inklusive bolagets vid var tid gällande interna riktlinjer), ska 

angiven period förlängas med motsvarande antal dagar i förhållande till sådan 

Innehavare (dvs. med det antal dagar Innehavare har varit förhindrad att 

utnyttja intjänade Personaloptioner), dock längst t.o.m. den 31 mars 2026. 

6.3 Ägarförändring 

6.3.1 Oavsett vad som anges ovan om Förvärvsperiod ska följande gälla i händelse av 

en Ägarförändring. 

6.3.2 Så snart Bolaget erhåller kännedom om en Ägarförändring, ska Innehavare 

omedelbart underrättas härom.  

6.3.3 Oavsett vad som i punkten 6.2 sägs om Förvärvsperiod äger Bolaget rätt att be-

sluta att Innehavare under en period om 21 dagar från avsändandet av 

underrättelsen från Bolaget har rätt att utnyttja samtliga sina Personaloptioner 

oavsett om dessa är intjänade eller inte. Bolaget äger även rätt att istället besluta 

att Personaloptionerna ska lämnas opåverkade av Ägarförändringen.  

6.3.4 Bolaget äger vidare rätt att besluta att rätten att utnyttja Personaloptioner ska 

upphöra efter den angivna 21-dagarsperioden. Underrättelsen ska i så fall 

innehålla en erinran om att utnyttjande av Personaloptioner inte får ske eller 

verkställas efter utgången av 21-dagarsperioden. 

6.4 Anmälan om Förvärv  

6.4.1 Förvärv sker genom att av Bolaget tillhandahållen anmälningssedel, 

vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till Bolaget senast Slutdagen och 

på i anmälningssedeln angiven adress.  

6.4.2 Anmälan om Förvärv är bindande och kan inte återkallas. 

6.4.3 Förvärv kan ske endast av det hela antal Aktier vartill det sammanlagda antalet 

Personaloptioner, som samtidigt utnyttjas av en och samma Innehavare för 

Förvärv, ger rätt att förvärva. 

6.5 Betalning  

Senast en månad från ingivande av anmälan om Förvärv ska betalning erläggas 

för det antal Aktier som anmälan avser. Betalning ska ske kontant till i 

anmälningssedeln angivet bankkonto. Styrelsen äger rätt att förlänga 

betalningsfristen. 
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6.6 Verkställande av Förvärv  

6.6.1 Sedan anmälan om Förvärv skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 

Fel! Hittar inte referenskälla.6.4 och 6.5 verkställs Förvärvet.  

6.6.2 Förvärv verkställs med hjälp av Teckningsoptionerna genom: 

(a) att Bolaget vederlagsfritt överlåter samma antal Teckningsoptioner till 

Innehavaren som det antal Personaloptioner denna samtidigt utnyttjar för 

Förvärv; 

(b) att teckning av nya aktier i Bolaget med utnyttjande av dessa 

Teckningsoptioner omedelbart därefter sker i Innehavarens namn och för 

Innehavarens räkning med stöd av den fullmakt som Innehavaren lämnat i 

sin anmälan om Förvärv. 

6.6.3 Styrelsen för Bolaget verkställer Förvärv genom att besluta att tilldela 

Innehavaren de nya aktierna och i övrigt i enlighet med 

Teckningsoptionsvillkoren. 

6.6.4 Vid Förvärv verkställt genom användande av Teckningsoptioner äger 

Innehavaren inte rätt att disponera över Teckningsoptionerna annat än till 

omedelbart utnyttjande för teckning av nya aktier. 

6.6.5 Som framgår av punkt 8 i Teckningsoptionsvillkoren får teckning med 

utnyttjande av Teckningsoption i vissa fall verkställas först efter viss senare 

tidpunkt och då med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat 

antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna. I sådant fall verkställs 

förvärv först efter samma tidpunkt och med tillämpning av på samma sätt 

omräknat lösenpris. 

7. Utdelning på förvärvad Aktie  

7.1 Om Bolaget då är Kupongbolag ger förvärvad Aktie rätt till vinstutdelning första 

gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Förvärvet verkställts i 

sådan utsträckning att Aktien upptagits i Bolagets aktiebok.  

7.2 Om Bolaget då är Avstämningsbolag ger förvärvad Aktie rätt till vinstutdelning 

första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 

det att Förvärvet verkställts i sådan utsträckning att Aktien upptagits som 

interimsaktie i Bolagets aktiebok och på Innehavarens Avstämningskonto. 

8. Meddelanden  

8.1 Meddelande rörande Personaloptionerna ska ske skriftligen genom brev med 

posten eller e-post till varje Innehavare under dennes för Bolaget senast kända 

e-postadress.  

8.2 Innehavare är skyldiga att anmäla namn och gällande adress och e-postadress 

till Bolaget. 
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9. Ändring av villkoren  

9.1 Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, 

domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt 

Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och 

Innehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. Innehavarna ska utan 

onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar. 

9.2 Omräkning av villkoren för Personaloptionerna ska beslutas av styrelsen i 

Bolaget och göras genom motsvarande tillämpning av bestämmelserna i 

punkten 8 i Teckningsoptionsvillkoren. 

10. Ansvarsbegränsning  

10.1 I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget gäller att 

ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk 

lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, 

bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om 

strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget vidtar eller är föremål 

för sådan konfliktåtgärd. 

10.2 Inte heller är Bolaget skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om 

Bolaget varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att Bolaget inte i något fall är 

ansvarigt för indirekt skada. 

10.3 Föreligger hinder för Bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som 

anges i punkt 10.1 ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. 

11. Övrigt 

11.1 I händelse av skillnader mellan dessa villkor och Optionsavtalet ska 

Optionsavtalet äga företräde. 

12. Tillämplig lag och tvistelösning  

12.1 Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas 

i enlighet med svensk rätt. 

12.2 Tvist i anledning av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska 

avgöras i enlighet med vad som anges i Optionsavtalet.  

___________________ 
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VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2021/2025 AVSEENDE NYTECKNING AV 
AKTIER I ONCOZENGE AB   

1. Definitioner 

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 

”aktiebolagslagen”  aktiebolagslagen (2005:551). 

”avstämningskonto” avstämningskonto hos värdepapperscentral en-ligt lagen 

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring 

av finansiella instrument. 

”bankdag” 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”   OncoZenge AB, org.nr 559261-9968. 

”Euroclear”   Euroclear Sweden AB. 

”marknadsnotering” notering av aktie i Bolaget på reglerad marknad eller 

annan motsvarande oreglerad handelsplats såsom 

Nasdaq Stockholm First North Growth Market. 

”optionsinnehavare” den som är registrerad på avstämningskonto som 

innehavare av teckningsoption. 

”teckning” teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av 

teckningsoption enligt 14 kap. aktiebolagslagen. 

”teckningskurs” den kurs till vilken teckning av nya aktier med 

utnyttjande av teckningsoption kan ske. 

”teckningsoption” rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt 

dessa villkor. 

2. Teckningsoptioner och registrering 

2.1 Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt 446 000.  

2.2 Bolaget kommer att föra en skuldbok över teckningsoptionerna. En innehavare kan 

dock alltid hos bolaget begära att bolaget ställer ut fysiska teckningsoptionsbevis. 

2.3 Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor. 
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3. Rätt att teckna nya aktier 

3.1 Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i 

Bolaget till en teckningskurs om 12,54 kronor. Överkursen avseende 

teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden. 

3.2 Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, 

kan bli föremål för justering i de fall som anges i punkt 8 nedan. 

3.3 Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet 

teckningsoptioner berättigar och som en och samma optionsinnehavare önskar 

utnyttja. Vid sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av 

teckningsoption, som inte kan utnyttjas. 

4. Anmälan om teckning 

4.1 Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med registrering 

av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 december 2025 eller 

det tidigare datum som kan följa enligt punkt 8 nedan. Inges inte anmälan om 

teckning inom ovan angiven tid upphör teckningsoptionen att gälla. 

4.2 Vid anmälan om teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges 

till Bolaget. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas. 

5. Betalning för ny aktie 

Vid anmälan om teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal aktier som 

anmälan om teckning avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat 

bankkonto. 

6. Registrering på avstämningskonto och i aktieboken 

Sedan betalning för tecknade aktier har erlagts, verkställs teckning genom att de nya 

aktierna upptas i Bolagets aktiebok och på respektive optionsinnehavares 

avstämningskonto såsom interimsaktier. Sedan registrering har skett hos 

Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på 

avstämningskontot slutgiltig. Som framgår av punkt 8 nedan senareläggs i vissa fall 

tidpunkten för sådan registrering. 

7. 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 teckning verkställts. 

8. Omräkning av teckningskurs och antal aktier 

Beträffande den rätt som ska tillkomma optionsinnehavare för den händelse 

aktiekapitalet före teckning ökas eller minskas eller nya konvertibler eller 
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teckningsoptioner utges eller Bolaget upplöses eller upphör genom fusion eller 

delning, samt vid extraordinär utdelning (såsom definierat nedan), ska följande gälla: 

A. Fondemission 

Vid fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid att 

tilldelning av aktier inte kan verkställas senast på femte vardagen före den 

bolagsstämma som ska pröva frågan om fondemission – verkställas först sedan 

stämman beslutat om fondemissionen. Aktier som tillkommer på grund av teckning 

som verkställs efter beslutet om fondemission upptas på optionsinnehavares 

avstämningskonto såsom interimsaktier, vilket innebär att sådana aktier inte omfattas 

av beslut om fondemission. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter 

avstämningsdagen för fondemissionen. 

Vid teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad 

teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande: 

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget före 

fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen) 

Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående 

antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (antalet aktier i 

Bolaget efter fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen) 

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som 

varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter 

bolagsstämmans beslut om fondemissionen. 

B. Sammanläggning eller uppdelning av aktien i Bolaget 

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska 

bestämmelserna i moment A ovan äga motsvarade tillämpning. Såsom 

avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggningen eller uppdelningen 

verkställs av Euroclear på begäran av Bolaget. 

C. Nyemission 

Genomför Bolaget en nyemission av aktier mot kontant betalning med 

företrädesrätt för aktieägarna, ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i 

nyemissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av 

teckningsoption. 

1. Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans 

godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet 

om nyemissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att 

aktie ska medföra rätt att deltaga i nyemissionen.  

2. Beslutas nyemissionen av bolagsstämman, ska teckning – där anmälan om 

teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på femte 
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vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om nyemission – 

verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier som tillkommer på 

grund av nyteckning som verkställs efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt 

på avstämningskonto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i nyemissionen. 

Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för 

nyemissionen. 

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte 

föreligger tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som 

varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget 

enligt följande: 

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande 

benämnd “aktiens genomsnittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det på 

grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) 

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier, som varje teckningsoption ger rätt 

att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade 

teoretiska värdet på teckningsrätten) / (aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje 

handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen 

noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är 

noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade 

köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss 

dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag. 

Det teoretiska värdet på teckningsrätten ska beräknas enligt följande: 

Teoretiskt värde på teckningsrätten = (det nya antal aktier som högst kan kommat att 

utges enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) - (emissionskursen för den 

nya aktien)) / (antalet aktier före emissionsbeslutet) 

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten 

bestämmas till noll. 

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som 

varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter 

utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs 

därefter. 

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för 

marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, 

dels av det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, 

som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på 

teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 
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Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning 

endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den 

omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts. 

D. Emission av teckningsoptioner eller konvertibler enligt 14 respektive 15 kap. 

aktiebolagslagen 

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler – i båda 

fallen med företrädesrätt för aktieägarna att teckna sådana aktierelaterade instrument 

mot kontant betalning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie 

som utgivits vid teckning bestämmelserna i moment C, första stycket punkterna 1 

och 2 äga motsvarande tillämpning. 

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte 

föreligger, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som 

varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget 

enligt följande: 

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande 

benämnd ”aktiens genomsnittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med tecknings-

rättens värde). 

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar 

till teckning av) x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) / 

(aktiens genomsnittskurs). 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C 

ovan. 

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 

under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta 

och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är noterad. I 

avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i 

beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid 

beräkningen av teckningsrättens värde bortses från sådan dag. 

Om teckningsrätten inte är föremål för notering, ska teckningsrättens värde så långt 

möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets 

aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen av 

teckningsoptionerna eller konvertiblerna. 

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som 

varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter 

utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs 

därefter. 
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Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för 

marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, 

dels av det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, 

som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på 

teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och 

det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har 

fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering på 

avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det 

omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts. 

E. Vissa andra fall av erbjudanden till aktieägarna 

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A-D ovan lämna erbjudande till 

aktieägarna att, med företrädesrätt till aktieägarna 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 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 varje teckningsoption ger 

rätt att teckna. Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande: 

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (i det följande 

benämnd “aktiens genomsnittskurs”) / (aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av 

rätten till deltagande i erbjudandet (i det följande benämnd “inköpsrättens värde”) 

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) / (aktiens 

genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan. 

För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska 

värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. 

Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje 

handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen 

noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på viken inköpsrätten 

noteras. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen 

ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid 

beräkningen av inköpsrättens värde bortses från sådan dag. 

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med 

inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av 

teckningskurs ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i 

detta moment E, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller 

rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses 
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motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och 

med första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen 

noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller 

rättigheter på den marknadsplats vid vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är 

noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i 

samband med erbjudandet. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste 

noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs 

under viss dag, ska vid beräkningen av värdet av rätten att delta i erbjudandet bortses 

från sådan dag. Vid omräkning enligt detta stycke av teckningskursen och det antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, ska nämnda period om 25 

handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt 

första stycket i detta moment E. 

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, 

ska värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av 

den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha 

uppkommit till följd av erbjudandet. 

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det antal aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter det att 

värdet av rätten att delta i erbjudandet kunnat beräknas. 

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för erbjudandet inte är föremål för 

marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, 

dels av det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, 

som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på 

teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och 

det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har 

fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering på 

avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det 

omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts. 

F. Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare 

Vid nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna 

eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen mot kontant betalning med 

företrädesrätt för aktieägarna, får Bolaget besluta att ge samtliga optionsinnehavare 

samma företrädesrätt som aktieägarna. Därvid ska varje optionsinnehavare, utan 

hinder av att aktieteckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det 

antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om aktieteckning verkställts 

enligt den teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet. 

Om Bolaget beslutar att lämna ett sådant erbjudande som beskrivs i moment E 

ovan, ska vad som anges i föregående stycke tillämpas på motsvarande sätt, dock att 
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det antal aktier som optionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska 

fastställas på grundval av den teckningskurs och det antal aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna vid tidpunkten för beslutet att lämna erbjudandet. 

Om Bolaget beslutar att ge optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med vad 

som anges i detta moment F, ska ingen omräkning ske enligt moment C, D eller E 

ovan av teckningskursen eller det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna. 

G. Extraordinär utdelning 

Om Bolaget beslutar att lämna kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp 

som, tillsammans med andra utdelningar, eller återbetalning till aktieägarna genom 

minskning av aktiekapitalet, under samma räkenskapsår, överstiger 5 procent av 

aktiens genomsnittskurs under en period av 25 handelsdagar närmast före den dag 

då 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 liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen och 

återbetalningen som överstiger 5 procent av aktiens genomsnittskurs under ovan 

nämnd period (i det följande benämnd “extraordinär utdelning”). 

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande: 

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då 

aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (i det följande benämnd “aktiens 

genomsnittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning 

som utbetalas per aktie) 

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som 

utbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje 

handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet 

av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på 

vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste 

noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs 

under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan 

dag. 

Den omräknade teckningskursen liksom det omräknade antalet aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången 

av ovan angiven period om 25 handelsdagar och tillämpas vid nyteckning som 

verkställs från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär 

utdelning. 



 

 

9 

 

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för utdelningsbeslutet inte är föremål för 

marknadsnotering och det beslutas om kontant utdelning som tillsammans med 

andra utdelningar, eller återbetalning till aktieägarna genom minskning av 

aktiekapitalet, under samma räkenskapsår, överstiger 50 procent av Bolagets resultat 

efter skatt enligt fastställd koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före 

det år utdelningen beslutas, 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 ger 

rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda 

utdelningen och återbetalningen som överstiger 50 procent av Bolagets resultat efter 

skatt och ska utföras av Bolaget i enlighet med ovan angivna principer. 

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning 

endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den 

omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts. 

H. Minskning av aktiekapitalet 

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna – och 

sådan minskning är obligatorisk – och innebär att återbetalningsbeloppet, 

tillsammans med andra återbetalningar genom minskning av aktiekapitalet eller 

kontanta utdelningar, under samma räkenskapsår, överstiger 5 procent av aktiens 

genomsnittskurs under en period av 25 handelsdagar närmast före den dag då 

bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan 

minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, ska tillämpas en 

omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption 

ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda 

utdelningen och minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, som 

överstiger 5 procent av aktiens genomsnittskurs under ovan nämnd period (i det 

följande benämnd ”extraordinär återbetalning”). 

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande: 

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då 

aktien noteras utan rätt till återbetalning (i det följande benämnd “aktiens 

genomsnittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 

återbetalningen per aktie) 

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära återbetalningen per 

aktie) / (aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan. 
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Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska i 

stället för det belopp som utgör den extraordinära återbetalningen per aktie 

användas ett beräknat extraordinärt återbetalningsbelopp enligt nedan. Omräkningen 

ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen och minskningen av 

aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna som överstiger 5 procent av aktiens 

genomsnittskurs under en period av 25 handelsdagar närmast före den dag då 

bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan 

minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna. 

Beräknat extraordinärt återbetalningsbelopp per aktie = (det faktiska belopp som 

återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en 

period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till 

deltagande i minskningen (i det följande benämnd “aktiens genomsnittskurs”)) / (det 

antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1) 

– (5 procent av aktiens genomsnittskurs under en period av 25 handelsdagar närmast 

före den dag då bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om 

sådan minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna). 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan. 

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som 

varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter 

utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid 

aktieteckning som verkställs därefter. 

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning 

endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den 

omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts. 

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning 

till aktieägarna och sådan 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 det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna 

ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges i detta moment H. 

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för minskningen inte är föremål för 

marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning av teckningskursen ske. 

Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på 

teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 

I. Omräkning ska leda till skäligt resultat 

Om Bolaget genomför åtgärd som avses i moment A-E, G eller H ovan 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 
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till att den ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i förhållande 

till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräkningen av 

teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna på 

sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat. 

J. Avrundning 

Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till helt tiotal öre, 

varvid fem öre ska avrundas nedåt och antalet aktier avrundas till två decimaler. 

K. Fusion  

Om bolagsstämman skulle godkänna en fusionsplan enligt 23 kap. 15 § 

aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller skulle styrelsen 

enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen fatta beslut att Bolaget ska uppgå i moderbolag, 

ska optionsinnehavare erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande 

bolaget som i Bolaget (det överlåtande bolaget), om de inte enligt fusionsplanen har 

rätt att få sina teckningsoptioner inlösta av det övertagande bolaget. 

L. Delning 

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § 

aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar 

och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i 

Bolaget, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som 

varje teckningsoption ger rätt att teckna, enligt principerna för extraordinär 

utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på den del av Bolagets 

tillgångar och skulder som övertas av övertagande bolag. 

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag 

mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt 

punkt M nedan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära 

teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och 

att underrättelse till optionsinnehavare ska ske senast fyra veckor innan 

delningsplanen underställs bolagsstämman. 

M. Likvidation 

Om det beslutas att Bolaget ska träda i likvidation får teckning, oavsett grunden för 

likvidation, därefter inte ske. Rätten att begära teckning upphör samtidigt med 

likvidationsbeslutet oavsett om detta beslut har vunnit laga kraft. 

Senast fyra veckor innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i 

likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen ska optionsinnehavarna genom 

meddelande enligt punkt 10 nedan underrättas om den planerade likvidationen. 

Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske efter beslut om 

likvidation. 
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Om Bolaget lämnar underrättelse om avsedd likvidation enligt ovan, ska 

optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för 

teckning – äga rätt att påkalla teckning från den dag då underrättelsen lämnats, 

förutsatt att teckning kan verkställas före tidpunkten för den bolagsstämma vid 

vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

Oavsett vad som ovan sagts om att teckning inte får ske efter beslut om likvidation, 

återinträder rätten att begära teckning om likvidationen inte genomförs. 

N. Konkurs 

Vid Bolagets konkurs får teckning med utnyttjande av teckningsoption inte ske. Om 

konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till teckning. 

9. Särskilt åtagande 

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon åtgärd som avses i punkt 8 som medför en 

omräkning av teckningskursen till belopp understigande då utestående stamaktiers 

då gällande kvotvärde. 

10. Förvaltare 

Om teckningsoption är förvaltarregistrerad enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen ska 

förvaltaren betraktas som optionsinnehavare vid tillämpningen av dessa villkor. 

11. Meddelanden 

Meddelande rörande teckningsoptionerna ska ske genom e-post eller brev med 

posten till varje optionsinnehavare och andra rättighetshavare under dennes för 

bolaget senast kända e-post- eller postadress. 

Optionsinnehavare är skyldig att anmäla namn, gällande adress och e-postadress till 

bolaget.  

För det fall teckningsoptionerna är marknadsnoterade ska meddelande i tillämpliga 

fall även lämnas i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga med anledning av 

marknadsnoteringen. 

12. Ändring av optionsvillkor 

Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, 

domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt 

bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och 

optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.  

Vid ändring i den lagstiftning som hänvisas till i dessa villkor skall villkoren i 

möjligaste mån tolkas som att hänvisning görs till sådant lagrum som ersätter det 

lagrum som hänvisas till i dessa villkor. Vid terminologiska förändringar i 
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lagstiftningen avseende termer som används i dessa villkor skall de termer som 

används i dessa villkor i möjligaste mån tolkas som om termen som används i den 

nya lagstiftningen även används i dessa villkor. 

13. Sekretess 

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

14. Begränsning av ansvar 

14.1 I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget gäller att 

ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk lag, 

svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, 

lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, 

bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är föremål för sådan 

konfliktåtgärd. 

14.2 Inte heller är bolaget skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om 

bolaget eller, i förekommande fall varit normalt aktsamt. Bolaget, ansvarar inte i 

något fall för indirekt skada. 

14.3 Föreligger hinder för bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i 

första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. 

15. Tillämplig lag och forum 

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionerna ska 

avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande optionsvillkoren ska väckas vid 

Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen 

accepteras av Bolaget. 

 
__________ 
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