
Punkt 7 Emission av teckningsoptioner 

Clause 7 Issue of warrants 

 

Den svenska texten ska äga företräde 

The Swedish text shall prevail 

 

 
 
 

Styrelsen för Future Gaming Group International AB fullständiga förslag till beslut om 

emission av teckningsoptioner  

The Board of Directors of Future Gaming Group International AB’s entire proposal 

regarding issue of warrants 

 

 

Styrelsen för Future Gaming Group International AB, org.nr 556706-8720, nedan benämnt 

Bolaget, har beslutat föreslå extra bolagsstämman nedanstående optionsprogram. 

The board of directors of Future Gaming Group International AB, reg.no 556706-8720, 

hereinafter referred to as the Company, has resolved to propose the following warrant program 

to the annual general meeting. 

 

1 Emission av teckningsoptioner 

Issue of warrants 

 

1.1 Antal teckningsoptioner och nya aktier 

Number of new warrants and new shares 

 

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 190 909 040 

 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 190 909 040 

 nya aktier på nedanstående villkor. 

The Company shall, with deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, issue a maximum 

of 190 909 040 warrants with the following right to subscribe for a maximum of 190 909 040 

 shares on the following terms and conditions. 

 

 

1.2 Teckningsberättigad 

Participants entitled to subscribe 

 

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, de personer som 

tilldelats nyemitterade obligationer i Bolaget. 

Those who have been allocated newly issued bonds in the Company shall, with deviation from 

the shareholders’ pre-emptive rights, be entitled to subscribe for the warrants. 

 

Teckningsoptioner som inte tecknas av därtill teckningsberättigad ska fördelas till de 

teckningsberättigade personer som tecknat sig för ytterligare teckningsoptioner pro rata 

mängden tilldelade nyemitterade obligationer i Bolaget. 

Warrants not subscribed for by a entitled participant shall be granted to those entitled 

participants who subscribed for additional warrants pro rata the amount of allocated newly 

issued bonds in the Company. 

 

1.3 Teckningstid  

Subscription period 

 

Teckning ska ske senast den 22 december 2017 eller den senare dag styrelsen beslutar. 

Subscription shall be made no later than 22 December 2017 or such later date that the board of 

directors may resolve on. 
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1.4 Vederlag 

Consideration 

 

Optionerna överlåts vederlagsfritt.  

The warrants are transferred without consideration. 

 

1.5 Teckning av aktier 

Subscription of shares 

 

Innehavare av teckningsoptioner har rätt att under tiden från och med den 1 januari 2019 till och 

med den 31 december 2019 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget för en 

teckningskurs om 0,22 kronor. 

During the period from and including 1 January 2019 up to and including 31 December 2019 

holders of warrants are for each warrant entitled to subscribe for one (1) new share in the 

Company at a subscription price of SEK 0.22. 

 

1.6 Utdelning på nya aktier 

Dividends of new shares 

 

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken 

som interimsaktie genom registrering hos Euroclear. 

A share, which has been issued after subscription, will entitle to dividends for the first time on 

the record date for dividends, which occurs immediately after that the share has been registered 

in the share register as an interim share by Euroclear. 

 

1.7 Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 

Reasons for the proposal and the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights 

 

Styrelsens motiv till ovanstående förslag och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är 

göra Bolagets beslutade obligationserbjudande mer attraktivt och därmed öka chanserna att 

fullteckna obligationerna. 

The board of director’s reasons for the proposal above and to the deviation from the 

shareholders’ pre-emptive rights are to enhance the Company’s resolved Bond issue and 

therefore increase the chances that the bond issue will be fully subscribed for. 

 

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. 

The board of directors therefore consider the offer to be favorable to the Company and the 

shareholders. 

 

1.8 Fullständiga villkor 

Full terms and conditions 

 

Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1, Villkor för teckningsoptioner 

2017/2019 avseende nyteckning av aktier i Future Gaming Group International AB. 

The full terms and conditions for the warrants are to be found in Appendix 1, Terms and 

conditions for warrants 2017/2019 regarding subscription for new shares in Future Gaming 

Group International AB. 
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1.9 Ökning av aktiekapitalet 

Increase of the share capital 

 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med  

ca 5 727 271  kronor genom utgivande av 190 909 040 aktier, var och en med ett kvotvärde om 

ca 0,03 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt 

Bilaga 1 kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande 

av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 25 

procent av totalt antal utelöpande aktier och 25 procent av totala antalet röster i Bolaget.  

In the event of the full use of the warrants the share capital will increase with approximately 

SEK 5 727 271  by issue of 190 909 040 shares, each with a qouta value of approximately SEK 
0.03, with the reservation that an increase can be caused by a recalculation in accordance with 

Appendix 1 as a result of new share issues etc. This means that upon full exercise of proposed 
warrants the dilution of the new shares will correspond to approximately 25 percent of the total 

number of shares and 25 percent of the total number of votes in the Company. 

 

1.10 Bemyndigande 

Authorization 

 

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig 

nödvändiga för registrering hos Bolagsverket. 

The board of directors is hereby authorized to implement minor adjustments in the resolutions 

above which may be necessary to register with the Swedish Companies Registrations Office. 

 

2 Tilläggsinformation 

Supplement 

 

2.1 Beredningsprocessen 

Preparation process 

 

Styrelsens beslut om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om godkännande av 

optionsprogrammet enligt ovan har fattats på styrelsemöte. Förslaget har utarbetats med stöd av 

externa finansiella och juridiska rådgivare. 

The board of director’s resolution to propose to the general meeting to approve the warrant 

program as above was resolved at a board meeting. The proposal was developed with the 

assistance of external financial and judicial advisors. 

 

2.2 Majoritetskrav m.m. 

Majority requirement etc. 

 

Förslaget ovan förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av 

såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

A valid resolution of the above proposal requires that the resolution is supported by share 

holders’ representing at least two thirds of both the votes cast as well as the shares represented 

at the general meeting. 



























































 

 

Bilaga 

 

24 maj 2017  Delårsrapport kvartal 1 - 2017 

29 maj 2017  Kommuniké från årsstämma 2017  

31 maj 2017  Lägesrapport – Förvärv 

18 juli 2017  Playhippo förvärvar affilatebolag 

19 juli 2017   Playhippo förvärvar casinovarumärken från Bethard Group 

3 augusti 2017  Byter namn till Future Gaming Group International AB 

3 augusti 2017   Lägesuppdatering: Pågående förvärv samt skuldfri koncern efter 

emission 

17 augusti 2017  Lägesuppdatering: Finansiering av förvärv 

17 augusti 2017  Lägesuppdatering: Finansiering av förvärv 

30 augusti 2017  Delårsrapport kvartal 2 - 2017 

30 augusti 2017  Beslut om emission för finansiering av förvärv 

5 september 2017 Emission övertecknad - finansiering av förvärv 

6 september 2017 Beslut om full tilldelning i emission 

15 september 2017 Lägesrapport: Emission, tillträde av förvärv samt pågående 

förhandlingar 

20 september 2017 Förvärv av Phase One slutfört 

20 september 2017 Emission delreistrerad 

2 oktober 2017  Förvärvsuppdatering – Casinovarumärken 

2 oktober 2017  Letter of Intent avseende nytt affiliateförvärv 

10 oktober 2017 Letter of Intent avseende ännu ett affiliateförvärv 

17 okotber 2017 Emissionskostnad i samband med riktad emission 

19 oktober 2017 Undersöker möjlighet till spin-off (utdelning) av verksamhetsdelar 

20 oktober 2017 Phase One - affiliateverksamhet Q3 

2 november 2017 Phase One - starkt resultat i oktober 

9 november 2017 Tidigarelägger delårsrapport 

10 november 2017 Delårsrapport 3 – 2017 

10 november 2017 Signerar förvärvsavtal och inleder obligationsfinansieringsprocess 

22 november 2017  Uppdatering kring obligationsfinansieringsprocess 

 























































Bilaga 1 

 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2019 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER 
I FUTURE GAMING GROUP INTERNATIONAL AB 

1. Definitioner 

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

”aktiebolagslagen” aktiebolagslagen (2005:551); 

”avstämningskonto” värdepapperskonto hos Euroclear där respektive innehavares in-

nehav av teckningsoptioner eller innehav av aktier förvärvade ge-

nom utnyttjande av teckningsoptioner är registrerat; 

”bankdag”  dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller 

som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med all-

män helgdag i Sverige; 

”Banken”  den bank eller det kontoförande institut som Bolaget vid var tid 

har utsett att handha administration av teckningsoptionerna enligt 

dessa villkor; 

”Bolaget”  Future Gaming Group International AB, org.nr 556706-8720; 

”Euroclear”  Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074; 

”marknadsnotering” notering av aktie i Bolaget på reglerad marknad eller annan organi-

serad handelsplats; 

”optionsinnehavare” den som är registrerad på avstämningskonto som innehavare av 

teckningsoption(er); 

”teckning”  teckning av aktier i Bolaget genom utnyttjande av teckningsoption 

enligt 14 kap aktiebolagslagen; 

”teckningskurs”  den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av teck-

ningsoption kan ske; 

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

kor; och 

”vardag”  varje dag som inte är söndag eller allmän helgdag (dvs. även lörda-

gar). 
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2. Teckningsoptioner och registrering 

2.1 Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 190 909 040. Teckningsopt-

ionerna ska registreras på konto i avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) 

om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

2.2 Begäran om viss registreringsåtgärd avseende teckningsoptionerna ska göras till det 

kontoförande institut hos vilken optionsinnehavare öppnat avstämningskonto. 

3. Rätt att teckna nya aktier 

3.1 Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en (1) ny aktie i 

Bolaget till en teckningskurs om 0,22 kronor.   

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 9 nedan. Teckningskursen ska 

aldrig understiga kvotvärdet för Bolagets aktier. 

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

teckningsoptioner berättigar och som en och samma optionsinnehavare önskar ut-

nyttja. Vid sådan teckning ska eventuell överskjutande del av teckningsoption, som 

inte kan utnyttjas, förfalla. 

4. Anmälan om teckning av nya aktier 

4.1 Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 1 januari 

2019 till och med den 31 december 2019, eller sådant tidigare datum som kan följa 

enligt punkt 9 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 nya aktier 

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

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

bankkonto. 
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6. Registrering på avstämningskonto och i aktieboken 

6.1 Sedan anmälan om teckning och betalning för tecknade aktier har erlagts, verkställs 

teckning genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok och på respektive opt-

ionsinnehavares avstämningskonto såsom interimsaktier. Sedan registrering har skett 

hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på avstäm-

ningskontot slutgiltig. Som framgår av punkt 9 nedan senareläggs i vissa fall tidpunk-

ten för sådan registrering.  

6.2 Av administrativa skäl kommer teckning som huvudregel endast verkställas kvartals-

vis vilket innebär att anmälan om teckning av nya aktier som inkommit under peri-

oderna 1 januari - 31 mars, 1 april - 30 juni, 1 juli - 30 september respektive 1 oktober 

- 31 december endast kommer verkställas i anslutning till utgången av respektive 

kvartal och under förutsättning att betalning för det antal aktier som anmälan om 

teckning avser har erlagts senast klockan 16.00 den sista vardagen i respektive kvartal. 

Anmälan om teckning kommer dock även verkställas löpande i den mån anmälan om 

teckning skett och betalning erlagts av en eller flera optionsinnehavare avseende to-

talt minst motsvarande 100 000 aktier. 

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 

och de nya aktierna slutligt registrerats på avstämningskonto och i aktieboken. 

8. Åtagande avseende emission av ytterligare teckningsoptioner 

Bolaget åtar sig att inte emittera några ytterligare teckningsoptioner före utgången av 

teckningsperioden för de teckningsoptioner som omfattas av dessa villkor. 

9. Omräkning av teckningskurs och antal aktier 

Beträffande den rätt som ska tillkomma optionsinnehavare i de situationer som anges 

nedan ska följande gälla: 

A. Fondemission 

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

delning av aktier inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolags-

stämma som ska pröva frågan om fondemission – verkställas först sedan stämman 

beslutat om fondemissionen. Aktier som tillkommer på grund av teckning som verk-

ställs efter beslutet om fondemission upptas på optionsinnehavares avstämnings-

konto såsom interimsaktier, vilket innebär att sådana aktier inte omfattas av beslut 

om fondemission. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstäm-

ningsdagen för fondemissionen. 
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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 bo-

lagsstämmans beslut om fondemissionen men tillämpas först efter avstämningsdagen 

för fondemissionen. 

B. Sammanläggning eller uppdelning av aktien i Bolaget  

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

stämmelserna 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 eller kvittning 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 bolagsstäm-

mans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, 

ska i beslutet om nyemissionen anges den senaste dag då teckning ska 

vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning enligt dessa 

villkor, ska medföra rätt att delta i nyemissionen.  

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

om teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast 

på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om ny-

emission – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier 

som tillkommer på grund av nyteckning som verkställs efter emissions-

beslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de 

inte ger rätt att delta i nyemissionen. Slutlig registrering på avstämnings-

konto sker först efter avstämningsdagen för nyemissionen. 

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till att delta i nyemissionen inte före-

ligger tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt föl-

jande: 
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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 som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående 

antal aktier, som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs 

ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) / 

(aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handels-

dag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade 

högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsak-

nad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i be-

räkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkning-

en 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 komma 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 be-

stämmas 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 däref-

ter. 

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för mark-

nadsnotering, 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. 

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning endast 

preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade 

teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje 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 eller kvittning – ska beträffande rätten till att delta i emissionen för 
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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 före-

ligger, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt föl-

jande: 

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande 

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

ningsrättens värde). 

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

antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (aktiens genom-

snittskurs 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 av-

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

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

ningen av teckningsrättens värde bortses från sådan dag. 

Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering, ska teckningsrättens värde 

så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende 

Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen av teck-

ningsoptionerna 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 däref-

ter. 

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för mark-

nadsnotering, 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 fast-

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

aktieägarna att, med företrädesrätt för aktieägarna enligt principerna i 13 kap 1 § ak-

tiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller be-

sluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper el-

ler rättigheter utan vederlag, ska vid teckning som påkallas på sådan tid, att därige-

nom erhållen aktie inte medför rätt att delta 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 be-

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

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

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

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs 

ökad med 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 an-

mälningstiden 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 in-

köpsrättens värde bortses från sådan dag. 

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller om sådan handel med inköps-

rätter 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 motsvara ge-

nomsnittet 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 före-

kommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med er-

bjudandet. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkur-

sen 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 teck-

ningsoption ger rätt att teckna, ska nämnda period om 25 handelsdagar anses mot-

svara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket i detta mo-

ment E. 
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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 upp-

kommit till följd av erbjudandet. 

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det antal aktier som varje teck-

ningsoption 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 marknadsno-

tering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska ut-

föras 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 fast-

ställts, verkställs teckning 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 eller kvittning med företrädesrätt för 

aktieägarna eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen mot kontant betal-

ning eller kvittning med företrädesrätt för aktieägarna, får Bolaget besluta att ge 

samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna. Därvid ska varje 

optionsinnehavare, utan hinder av att teckning inte har skett eller verkställts, anses 

vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om aktie-

teckning verkställts enligt den teckningskurs och det antal aktier som varje teck-

ningsoption 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 det an-

tal 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. Utdelning 

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

tillsammans med andra utbetalda utdelningar under samma räkenskapsår, överstiger 

15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period av 25 handelsdagar närmast 

före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman 
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lämna förslag om sådan utdelning, ska vid teckning som påkallas på sådan tid att där-

igenom 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 utdel-

ningen som överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under ovan nämnd pe-

riod (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 som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs 

ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie) / (aktiens genom-

snittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handels-

dag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den 

under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken ak-

tien 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 verk-

ställs från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning. 

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för utdelningsbeslutet inte är föremål för mark-

nadsnotering och det beslutas om kontant utdelning som tillsammans med andra ut-

delningar under samma räkenskapsår, överstiger 100 procent av Bolagets resultat ef-

ter skatt enligt fastställd koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före det 

år utdelningen beslutas och 30 procent av Bolagets värde, ska vid teckning som på-

kallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av så-

dan 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 som överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter 

skatt och 30 procent av Bolagets värde (extraordinär utdelning) 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 teckning endast 

preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade 
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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 så-

dan minskning är obligatorisk – tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett om-

räknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.   

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 genom-

snittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per ak-

tie) 

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

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs 

ökad med det belopp som återbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs) 

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

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska i 

stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbe-

lopp användas enligt följande 

Beräknat 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 att delta 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)  

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 teck-

ning som verkställs därefter. 

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs teckning endast 

preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade 

teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje 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, eller om Bolaget – utan att 

fråga är om minskning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av egna aktier men 

där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utform-
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ning 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 av aktiekapitalet inte är föremål 

för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning av teckningskursen och 

ett omräknat antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av 

Bolaget i enlighet med de principer som anges i detta moment H.  

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 

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 fin-

ner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat. 

J. Avrundning 

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

vid 0,5 öre ska avrundas nedåt och antalet aktier avrundas till två decimaler. 

K. Fusion enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen och delning  

Skulle bolagsstämma, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, godkänna – eller samtliga 

aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf under-

teckna – fusionsplan varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller om bolags-

stämman, enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, skulle godkänna – eller samtliga aktieä-

gare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf underteckna – 

delningsplan varigenom Bolaget ska upplösas utan likvidation, får anmälan om teck-

ning därefter ej ske.  

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämman tar slutlig ställning till frågan om fus-

ion eller delning enligt ovan, eller om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas 

av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast 60 kalenderdagar före det att sådant 

undertecknande sker, ska de kända optionsinnehavarna genom skriftligt meddelande 

enligt punkten 11 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelan-

det ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusions- 

eller delningsplanen samt ska optionsinnehavarna erinras om att anmälan om teck-

ning inte får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning, eller sedan 

fusions eller delningsplan undertecknats, i enlighet med vad som angivits i föregå-

ende stycke.  

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion eller delning enligt ovan, ska 

optionsinnehavare – oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för 
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anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då med-

delandet lämnats om fusions- eller delningsavsikten, förutsatt att teckning kan verk-

ställas senast (i) på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusions-

planen varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag eller delningsplanen varigenom 

Bolaget ska upplösas utan likvidation ska godkännas, eller (ii) om fusions- eller del-

ningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast på ti-

onde kalenderdagen före det att sådant undertecknande sker.  

L. Fusion enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen och tvångsinlösensförfarande 

Om Bolagets styrelse upprättar en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, 

varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag eller Bolagets aktier blir föremål för 

tvångsinlösensförfarande enligt 22 kap aktiebolagslagen, ska följande gälla.  

Äger ett svenskt moderbolag samtliga aktier i Bolaget, och avser Bolagets styrelse att 

upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det 

fall att sista dag för anmälan om teckning enligt punkten 4 ovan infaller efter det att 

sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). 

Slutdagen ska infalla inom 60 kalenderdagar från det att sådan avsikt förelåg, eller, 

om offentliggörande av sådan avsikt skett, från offentliggörandet.  

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag 

aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsaktieäga-

ren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, har rätt att påkalla tvångsinlösen av åter-

stående aktier och offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla tvångsinlö-

sen av återstående aktier, ska vad som i föregående stycke sägs om slutdagen äga 

motsvarande tillämpning.  

Efter det att slutdagen fastställts, ska optionsinnehavaren – oavsett vad som i punk-

ten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra så-

dan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom 

skriftligt meddelande enligt punkten 11 nedan erinra de kända optionsinnehavarna 

om denna rätt samt att anmälan om teckning inte får ske efter slutdagen.  

M. Likvidation 

Om det beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen 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 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska 

träda i likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska de kända optionsinnehavarna 

genom meddelande enligt punkt 11 nedan underrättas om den planerade likvidation-

en. 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 optionsin-

nehavare – 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 senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid 

vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

Oavsett vad under moment K-M ovan sagts om att anmälan om teckning inte får ske 

efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan/delningsplan eller efter ut-

gången av ny slutdag vid fusion, ska rätten att göra anmälan om teckning åter inträda 

för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen inte genom-

förs. 

N. Konkurs 

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

konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till teckning. 

10. Förvaltare 

Enligt 3 kap 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av fi-

nansiella instrument kan juridiska personer erhålla medgivande till att registreras som 

förvaltare. Sådan förvaltare ska betraktas som optionsinnehavare vid tillämpning av 

dessa villkor. 

11. Meddelanden 

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje optionsinnehavare och 

andra rättighetsinnehavare som är antecknad på avstämningskonto. 

12. Rätt att företräda optionsinnehavare 

Utan att särskilt uppdrag från optionsinnehavarna föreligger, är Banken behörig att 

företräda optionsinnehavarna i frågor av formell natur som rör villkoren för teck-

ningsoptionerna. 

13. Ändring av optionsvillkor  

Bolaget äger i samråd med Banken rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor 

i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om 

det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinneha-

varnas rättigheter inte i något avseende försämras. 

14. Sekretess 

Bolaget och Euroclear får inte utan tillstånd lämna uppgift till utomstående om opt-

ionsinnehavare. Bolaget har rätt till insyn i Euroclears avstämningsregister över teck-

ningsoptionerna, vari framgår vem som är registrerad för teckningsoption. 
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15. Begränsning av ansvar 

I fråga om de åtgärder som enligt dessa optionsvillkor ankommer på Bolaget, 

Euroclear eller Banken gäller – med beaktande av bestämmelserna i lagen 

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument – 

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, Euroclear eller Banken vidtar eller är fö-

remål för sådan konfliktåtgärd. 

Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om 

Euroclear varit normalt aktsam. Motsvarande ansvarbegränsning ska gälla även för 

Bolaget och Banken. Härutöver gäller att Bolaget och Banken inte i något fall är an-

svarig för indirekt skada. 

Föreligger hinder för Bolaget, Euroclear eller Banken att vidta åtgärd på grund av 

omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har 

upphört. 

16. Tillämplig lag och forum 

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionerna ska re-

gleras av och tolkas enligt svensk rätt. Tvist eller krav som uppstår i samband med 

dessa villkor ska avgöras av svensk domstol, och Stockholms tingsrätt ska vara första 

instans. 

__________ 

 


