Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a)

fastställelse
av
resultaträkningen
och
balansräkningen
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)

disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c)

ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

samt

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2022/2025:I för ledande befattningshavare
och nyckelpersoner genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:I och b)
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
13. Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2022/2025:II för styrelseledamöter genom
a) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:II och b) godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Ärende väckt av aktieägaren Kennedi Samuels angående beslut om ex. gratia-ersättning
16. Ärende väckt av aktieägaren Kennedi Samuels angående beslut om att avskilja Jonas
Ahlberg från rollen som vice VD
17. Stämmans avslutande
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Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningens sammansättning:
Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Ludwig Pettersson, Claes Hallén (utsedd av
Halomont OÜ), Per Wolf (utsedd av P&N Wolf Marketing AB), Jonas Ahlberg (utsedd av InWilbur AB)
och Bo Engström (styrelseordförande i Bolaget).
Valberedningens förslag till årsstämman:
● Valberedningen föreslår Advokat Johan Hessius vid Cirio Advokatbyrå Ab till ordförande vid
ordinarie bolagsstämma 2022.
● Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
● Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 175 000 kronor till
ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare föreslås att
arvode ska utgå med 120 000 kronor till kreditutskottets ordförande och 75 000 kronor till
var och en av de övriga ledamöterna i kreditutskottet, med 120 000 kronor till revision- och
regelefterlevnadsutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga
ledamöterna i revision- och regelefterlevnadsutskottet samt med 120 000 kronor till
strategiutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i
strategiutskottet. Ersättning utgår ej till ledamöter som är anställda av Bolaget.
● Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
● Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Bo
Engström, Ludwig Pettersson, Robert Andersson, Birgit Köster Hoffmann, Johan Roos och Jan
Sjödin samt om nyval av Kaj Rönnlund till Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Nuvarande styrelseledamoten Helena Möller har avböjt omval. Vidare föreslås
omval av Bo Engström till styrelsens ordförande.
● Kaj Rönnlund har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete från både finansiella sektorn
genom GRIT som är en finsk fondförvaltare, men också genom uppstart av egen hedgefond.
Han har även jobbat i styrelsen för Fixura Oy fram till 2018 samt har arbetat i flertalet andra
styrelser inom andra områden.
● Valberedningen föreslår, i enlighet med revision- och regelefterlevnadsutskottets
rekommendation, att årsstämman beslutar om nyval av PricewaterhouseCoopers i Sverige AB
som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Victor Lindhall som
huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2023.

Styrelsens för SaveLend Group AB (publ), org.nr 559097-7046 (”Bolaget”), förslag till beslut om
bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för den bolagsordning
som är gällande när styrelsen först utnyttjar bemyndigandet, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller
konvertering till så många nya aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta
bemyndigande motsvarar högst 20 procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka Bolagets kapitalbas,
bredda ägandet i Bolaget eller för att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Emission i
enlighet med detta bemyndigade ska ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som
kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Stockholm i mars 2022
SaveLend Group AB (publ)
Styrelsen
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Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram 2022/2025:I genom a)
emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:I och b) godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner
Styrelsen i SaveLend Group AB (publ), org.nr. 559097-7046, (”Bolaget”), föreslår att årsstämman
beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av
teckningsoptioner av serie 2022/2025:I till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, och
godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025:I till ledande befattningshavare
och övriga nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag (”Koncernen”) på nedanstående
villkor.
Styrelsen anser att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att ledningen och övriga
nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt
intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang
kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt
höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.
Redogörelse för beredningen av förslaget, värdering, kostnader för programmet samt effekter på
viktiga nyckeltal ges i Bilaga A.
A. Emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:I
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 276 721
teckningsoptioner av serie 2022/2025:I innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt
utnyttjande med högst cirka 29 017 kronor och på följande villkor.
1. Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska emittera högst 1 276 721 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
2. Teckningsrätt
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna
tecknas av Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, med rätt och skyldighet att överlåta
teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Koncernen i
enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för implementering
av incitamentsprogram 2022/2025:I.
3. Emissionskurs
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget, eller av Bolaget anvisat
dotterbolag.
4. Tid för teckning
Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista inom två veckor från
emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner
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Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan
utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 maj
2025 till och med den 30 juni 2025.
6. Teckningskurs
Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 150 procent av den
framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North
Growth Market under perioden 27 april 2022 till och med 10 maj 2022. Teckningskursen får inte
vara lägre än det aktuella kvotvärdet på aktien. För det fall teckningskursen överstiger de
tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria
överkursfonden i Bolagets balansräkning.
7. Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till
högst cirka 29 017 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett i
enlighet med Bilaga B).
8. Utdelning
Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2022/2025:I medför rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.
9. Fullständiga villkor
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga B – ”Villkor för SaveLend
Group AB (publ) teckningsoptioner 2022/2025:I”. Bland annat framgår av de fullständiga
villkoren att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget, eller av Bolaget anvisat
dotterbolag, inom ramen för incitamentsprogram 2022/2025:I, får överlåta högst 1 276 721
teckningsoptioner av serie 2022/2025:I till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner
(”Deltagare”) i Koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att
säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2022/2025:I, på följande villkor.
1. Deltagare och tilldelning
Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, ska
tillkomma följande kategorier av medarbetare i Koncernen.

Kategori

Antal optioner
kategori

per

Högsta antal optioner per
person
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A. Ledande befattningshavare
(högst 8 personer)

904 344

113 043

B. Övriga nyckelpersoner
(högst 16 personer)

372 377

23 274

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan.
Om teckning sker i sådan utsträckning att det totala antalet teckningsoptioner som kan ges ut
inom respektive kategori övertecknas, ska tilldelning ske pro rata till det antal teckningsoptioner
som Deltagaren har anmält att denne vill förvärva. Om teckningsoptioner inom viss kategori
kvarstår, efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska resterande antal kunna
tilldelas Deltagare i samma eller annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån
bl.a. kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock inte
innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori enligt
tabellen ovan överskrids. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.
Rätt att förvärva teckningsoptioner ska endast tillkomma de personer som vid
anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.
Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske,
dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska
insatser.
Teckningsoptioner som innehas av Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, och som inte
överlåtits enligt denna punkt B.1 eller som senare återköpts från Deltagare, får antingen på nytt
avyttras till medarbetare inom Bolaget eller dess dotterbolag eller makuleras av Bolaget efter
beslut av Bolagets styrelse. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
2. Pris och betalning
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som
motsvarar ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt
vedertagen värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Sådan värdering ska
ske med hjälp av Qoorp AB. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala
anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.
Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast tio bankdagar
efter anmälan om förvärv. Vid överlåtelse till nya medarbetare ska styrelsen fastställa en
motsvarande betalningsdag. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga
villkor.
3. Förköpsrätt och anställnings upphörande
En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt
optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär bland annat att teckningsoptionerna ska
omfattas av en skyldighet för Deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra
teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda Bolaget eller dess dotterbolag att förvärva
teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska även omfattas av en rätt för Bolaget eller dess
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dotterbolag att återköpa optionerna om en Deltagares anställning i eller uppdrag för Bolaget
upphör under programmets löptid.

_________________

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i
beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt detta förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda
vid årsstämman.
__________________
Stockholm i mars 2022
SaveLend Group AB (publ)
Styrelsen
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Bilaga A

Beredning av styrelsens förslag till incitamentsprogram 2022/2025:I
Det föreslagna incitamentsprogrammet 2022/2025:I har beretts av styrelsen efter inhämtande
av synpunkter från aktieägare och i samråd med externa rådgivare.
Värdering m.m.
Deltagares förvärv av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde. Värdering av
teckningsoptionerna ska baseras på beräkning enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell
och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för
överlåtelsen.
För teckningsoptionerna har värdet preliminärt beräknats till 0,48 kronor per teckningsoption
baserat på en aktiekurs om 8,61 kronor, vilket motsvarade stängningskursen 8,61 kronor för
Bolagets aktie den 21 mars 2022, ett antagande om en teckningskurs om 12,92 kronor per aktie,
en riskfri ränta om 0,03 procent och en volatilitet om 28,00 procent samt en likviditetsrabatt om
15,00 procent. Den preliminära värderingen har utförts av Qoorp AB.
Utspädningseffekter, kostnader och påverkan på nyckeltal
Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan Bolagets
aktiekapital komma att öka med cirka 29 017 kronor genom utgivande av högst 1 276 721 aktier,
var och en med ett kvotvärde om cirka 0,02 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan
föranledas av omräkning enligt de fullständiga teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner
m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 2,67 procent av det totala antalet aktier
och röster i Bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier och röster som högst
kan emitteras dividerat med totala antalet aktier respektive röster i Bolaget före sådan emission.
Det aktuella teckningsoptionsprogrammet förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets
nyckeltal. Då teckningsoptionerna av serie 2022/2025:I ska överlåtas till marknadsvärde vid
tidpunkten för överlåtelsen bedöms programmet inte föranleda några kostnader för Bolaget i
form av sociala avgifter eller liknande såvitt avser medarbetare bosatta i Sverige.
Vid full teckning till ett pris motsvarande det beräknade värdet i exemplet ovan under
”Värdering m.m.” erhåller Bolaget en sammanlagd optionspremie om 612 826 kronor. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en antagen teckningskurs om 12,92 kronor kommer
Bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid om 15 882 409 kronor.
Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
Incitamentsprogram

Antal
teckningso
ptioner

Pris
per
teckningso
ption (SEK)

Teckningskurs
aktie (SEK)

Teckningsperiod aktie

Utspädnin
g (%)

Teckningsoptioner
W2019-2022D

229 600

4,9943

9,16

2022-11-12 – 2022-12-12

5,56
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Teckningsoptioner
2021/2024 I

532 371

0,4260

11,25

2024-02-02 – 2024-05-02

1,2

Teckningsoptioner
2021/2024 II

608 417

0,4260

11,25

2024-02-02 – 2024-05-02

1,36
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Bilaga B

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2022/2025:I AV AKTIER I SAVELEND GROUP AB (PUBL)
§ 1 Definitioner
I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.
”Aktie”

aktie i Bolaget;

”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och anslutit
sina aktier till Euroclear;
”Avstämningskonto” konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella instrument som
anges i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument;
”Bankdag”

dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som
beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i
Sverige;

”Bolaget”

SaveLend Group AB (publ), org.nr 559097-7046;

”Euroclear”

Euroclear Sweden AB;

”Innehavare”

innehavare av Teckningsoption med rätt till Teckning av nya Aktier;

”Marknadsplats”

Nasdaq First North Growth Market eller annan liknande reglerad eller
oreglerad marknad;

”Optionsbevis”

bevis till vilket knutits ett visst antal Teckningsoptioner;

”Teckningsoption”

rätt att teckna Aktie mot kontant betalning;

”Teckning”

teckning av Aktier som sker med stöd av Teckningsoption; och

”Teckningskurs”

den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske.

§ 2 Teckningsoptioner
Det sammanlagda antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 1 276 721. Teckningsoptionerna
representeras av Optionsbevis. Optionsbevisen är ställda till viss man eller order.
Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Teckningsoptionerna
ska registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Optionsbevis eller andra
värdepapper ges ut. Innehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till
Bolaget inlämna samtliga Optionsbevis representerande Teckningsoptioner samt meddela
Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket Innehavarens Teckningsoptioner
ska registreras.
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För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara
oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut
om att Teckningsoptionerna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto.
§ 3 Rätt att teckna nya Aktier
Innehavare ska äga rätt att för varje Teckningsoption teckna en (1) ny Aktie i Bolaget.
Teckningskursen för varje Aktie är 150 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade
betalkursen för Aktien på Nasdaq First North Growth Market under perioden 27 april 2022 till
och med 10 maj 2022. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan.
Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet
Teckningsoptioner berättigar, som en och samma Innehavare samtidigt önskar utnyttja. Vid
sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av Teckningsoption, som sålunda
inte kan utnyttjas. Sådan överskjutande del av Teckningsoption förfaller därvid utan ersättning.
Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
§ 4 Anmälan om Teckning av Aktier
Anmälan om Teckning kan ske under perioden från och med den 1 maj 2025 till och med den 30
juni 2025, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan. Inges inte
anmälan om Teckning inom i föregående mening angiven tid, upphör all rätt enligt
Teckningsoptionerna att gälla.
Vid Innehavarens anmälan om Teckning av aktier ska, för registreringsåtgärder, skriftlig och ifylld
anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget eller den som Bolaget anvisar. I
förekommande fall ska innehavaren samtidigt överlämna till Bolaget Optionsbevis
representerade det antal Teckningsoptioner som anmälan om teckning avser. Anmälan om
teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.
§ 5 Betalning
Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen avser.
§ 6 Införande i aktiebok m.m.
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, verkställs Teckning och tilldelning genom
att de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos Bolagsverket.
Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom att de
nya Aktierna interimistiskt registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan
registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämningskonto slutgiltig. Som
framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på
Avstämningskonto.
§ 7 Rätt till vinstutdelning
Aktie som tillkommit på grund av Teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning verkställts.
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§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m.
Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer
Innehavare, vad som följer enligt nedan.
Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att
Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier.
A. Fondemission
Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där Teckning görs på sådan tid, att den inte
kan verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas
först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd
efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, vilket innebär att de inte
har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter
avstämningsdagen för emissionen.
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska
Aktier som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya Aktierna tagits upp
i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i
emissionen.
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad
Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av.
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x antalet Aktier före fondemissionen
______________________________________________
antalet Aktier efter fondemissionen

omräknat antal Aktier
som
varje
Teckningsoption
ger
rätt att teckna

=

föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption ger rätt att
teckna x antalet Aktier efter fondemissionen
__________________________________________________
antalet Aktier före fondemissionen

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt efter
bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter
avstämningsdagen för emissionen.
B. Sammanläggning eller uppdelning (split)
Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i
punkt A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses
den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.
C. Nyemission av Aktier
Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning
eller mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen
på grund av Aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption:
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1.

Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i
emissionsbeslutet och, i förekommande fall, i underrättelsen enligt 13 kap 12 §
aktiebolagslagen till aktieägarna, anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd
för att Aktie, som tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.

2.

Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning – där anmälan om Teckning görs
på sådan tid, att Teckningen inte kan verkställas senast tre veckor före den
bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt
omräkning. Aktie, som tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på
Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig
registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer
tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs
under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden
(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 handelsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i
stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig
betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel:
teckningsrättens värde

=

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

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till
noll.
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Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje
Teckningsoption ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och
tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för
vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en
oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.
Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt,
varvid det antal Aktier, som varje Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av,
upptas interimistiskt på Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Teckningsoption
efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Aktier enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på
Avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om Bolaget inte är Avstämningsbolag
verkställs Teckning genom att de nya Aktierna upptas i aktieboken som interimsaktier. Sedan
omräkningarna har fastställts upptas de nya Aktierna i aktieboken som aktier.
D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner
Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot
kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan
betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om rätten att delta i nyemission
på grund av Aktie som tillkommit genom Teckning motsvarande tillämpning.
Vid Teckning som verkställs i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer
tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje
Teckningsoption.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs
under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden
(Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens 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 teckningsrättens
värde
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.
Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter justering
för nyemission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges i
punkt C ovan.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje
Teckningsoption ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och
tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
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Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för
vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en
oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.
Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal
Aktier som belöper på varje Teckningsoption fastställs, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket
ovan äga motsvarande tillämpning.
E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D
Vid ett erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att av Bolaget förvärva
värdepapper eller rättighet av något slag, ska vid Teckning som påkallas på sådan tid, att
därigenom erhållen Aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna.
Detsamma gäller om Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut
värdepapper eller rättigheter utan vederlag.
Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs
under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (Aktiens
genomsnittskurs)
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet (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 punkt C ovan.
Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att
delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt
möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som
kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.
Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska
omräkningen av Teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges
ovan, varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av
den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till
följd av erbjudandet.
Den omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens
utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs sedan den omräknade kursen fastställts.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende
värderingsman utsedd av Bolaget.
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Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal
Aktier som belöper på varje Teckningsoption fastställts, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket
ovan äga motsvarande tillämpning.
F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner
Vid nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med
företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning
eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga
Innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje
Innehavare, utan hinder av att Teckning på grund av Teckningsoption inte har verkställts, anses
vara ägare till det antal Aktier som Innehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts efter
den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje Teckningsoption vid
tidpunkten för beslutet om emission.
Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke
ha motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Innehavaren ska anses vara ägare till ska
därvid fastställas efter den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje
Teckningsoption vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.
Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i
punkt F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E av Teckningskursen inte äga rum.
G. Kontant utdelning till aktieägarna
Vid kontant utdelning till aktieägarna, som innebär att dessa erhåller utdelning som tillsammans
med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar överstiger 30 procent av de
befintliga Aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag
då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan
utdelning, ska vid Teckning som påkallas på sådan tid att Aktie som erhålls när Teckningen
verkställs inte medför rätt till utdelningen tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett
omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption. Omräkningen ska baseras på den
del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 30 procent av Aktiernas genomsnittskurs
under ovan nämnd period (extraordinär utdelning).
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs
under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då
Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (Aktiens
genomsnittskurs)
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning
som utbetalas per Aktie

omräknat antal Aktier
som
varje
Teckningsoption
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 genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.
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Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje
Teckningsoption fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den ovan angivna
perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats och det beslutas
om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans
med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 30 procent av Bolagets
värde, ska, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte
medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett
omräknat antal Aktier enligt denna punkt G. Härvid ska Bolagets värde per aktie ersätta Aktiens
genomsnittskurs i formeln. Bolagets värde per aktie ska bestämmas av en oberoende
värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska således baseras på den del av den
sammanlagda utdelningen som överstiger 30 procent av Bolagets värde enligt ovan (extraordinär
utdelning).
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal
Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i
punkt C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna
Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräknad
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs
under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då
Aktien noteras utan rätt till återbetalning (Aktiens
genomsnittskurs)
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas
per Aktie

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 punkt 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 återbetalningsbelopp användas enligt
följande:
beräknat
återbetalningsbelopp
per Aktie

=

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat
med Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25
handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan rätt
till deltagande i nedsättningen (Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________________
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det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en
Aktie minskat med talet 1
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.
Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje
Teckningsoption fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om
25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal
Aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C,
sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende
värderingsman utsedd av Bolaget.
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till
aktieägarna, vilken 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, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att
jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier
som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de
principer som anges ovan.
I. Ändamålsenlig omräkning
Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses
bedömning tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens
tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska
kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen
genomföra omräkningen av Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på
varje Teckningsoption på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.
J. Avrundning
För fastställande av omräknad Teckningskurs ska Teckningskursen avrundas till två decimaler.
K. Likvidation
Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller
oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation
vunnit laga kraft eller inte.
Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om
Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Innehavarna genom
meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om att
Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska
Innehavare – oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – ha
rätt att göra anmälan om Teckning av Aktier med utnyttjande av Teckningsoptionen från den dag
då meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.
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L. Fusion
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom
Bolaget ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Teckning därefter inte ske.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska
Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I
meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda
fusionsplanen samt ska Innehavarna erinras om att Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut
fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare äga rätt att
påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att
Teckning kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen,
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom
Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla.
Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin
avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det
fall att sista dag för påkallande av Teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande,
fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning (Slutdagen). Slutdagen ska infalla inom två
månader från offentliggörandet.
M. 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 aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna, enligt
principerna för extraordinär utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på vederlaget
till aktieägarna i Bolaget.
Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot
vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga
motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära Teckning upphör samtidigt med
registreringen enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Innehavaren ska ske
senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman.
N. Tvångsinlösen
Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av
Aktierna i Bolaget, och offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad
som i sista stycket punkt L sägs om Slutdag äga motsvarande tillämpning.
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Innehavare
äga rätt att göra sådant påkallande fram till och med Slutdagen. Bolaget ska senast fem veckor
före Slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra Innehavarna om denna rätt samt att
påkallande av Teckning inte får ske efter Slutdagen.
Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska
avgöras av skiljemän, får Teckningsoptionen inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har
avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken
Teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Innehavaren ändå
rätt att utnyttja Teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.
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O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning
Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter beslut
om likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till Teckning åter
inträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller.
P. Konkurs eller företagsrekonstruktion
Vid Bolagets konkurs får Teckning med utnyttjande av Teckningsoption inte ske. Om
konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning.
Vid företagsrekonstruktion får Teckning med utnyttjande av Teckningsoption ske. Vid behov får
Bolaget inhämta samtycke från rekonstruktören innan Teckningen genomförs.
Q. Byte av redovisningsvaluta
Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara
bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta som
aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs
som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som
verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan.
R. Motsvarande villkor för kupongbolag
I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid
omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas
jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag.
§ 9 Meddelanden
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska skriftligen genom brev eller e-post tillställas
varje Innehavare under adress som är känd för Bolaget.
§ 10 Ändring av villkor
Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den
mån lagstiftning, domstolsavgörande, Euroclears eller myndighets beslut gör det nödvändigt att
ändra villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är
ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter inte i något
hänseende försämras.
§ 11 Sekretess
Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift
om Innehavare. Bolaget äger rätt att i förekommande fall få följande uppgifter från Euroclear om
Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister:
(i)

Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt
postadress;

(ii)

antal Teckningsoptioner.
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§ 12 Tillämplig lag
Svensk lag gäller för dessa Teckningsoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i
anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid
sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

_______________________
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Aktieägare i SaveLend Group AB (publ), org.nr. 559097-7046, förslag till beslut om inrättande
av incitamentsprogram 2022/2025:II genom a) emission av teckningsoptioner av serie
2022/2025:II och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter i
Bolaget
Aktieägaren P&N Wolf Marketing AB, som innehar aktier motsvarande 7,49 procent av det totala
antalet aktier och röster i SaveLend Group AB (publ), org.nr. 559097-7046, (”Bolaget”), föreslår
att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom
emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:II till Bolaget, eller av Bolaget anvisat
dotterbolag, samt godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025:II till
styrelseledamöter i Bolaget på nedanstående villkor.
Aktieägaren bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att
styrelseledamöterna, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett
långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt
ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och
resultatutveckling i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och resultera i en ökad
intressegemenskap med Bolaget och dess ägare.
Redogörelse för beredningen av förslaget, värdering, kostnader för programmet samt effekter på
viktiga nyckeltal ges i Bilaga A.
A. Emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:II
Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 319 180
teckningsoptioner av serie 2022/2025:II innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt
utnyttjande med högst cirka 7 255 kronor och på följande villkor.
1. Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska emittera högst 319 180 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
2. Teckningsrätt
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna
tecknas av Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, med rätt och skyldighet att överlåta
teckningsoptionerna till styrelseledamöter i Bolaget, exklusive verkställande direktören, i
enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan. Skälet till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att
bereda styrelseledamöter i Bolaget ett väl övervägt incitamentsprogram som ger dem möjlighet
att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.
3. Emissionskurs
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget, eller av Bolaget anvisat
dotterbolag.
4. Tid för teckning
Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista inom två veckor från
emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
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5. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan
utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 maj
2025 till och med den 30 juni 2025.
6. Teckningskurs
Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 150 procent av den
framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North
Growth Market under perioden 27 april 2022 till och med 10 maj 2022. Teckningskursen får inte
vara lägre än det aktuella kvotvärdet på aktien. För det fall teckningskursen överstiger de
tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria
överkursfonden i Bolagets balansräkning.
7. Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till
högst cirka 7 255 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett i enlighet
med Bilaga B).
8. Utdelning
Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2022/2025:II medför rätt
till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.
9. Fullständiga villkor
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga B – ”Villkor för SaveLend
Group AB (publ) teckningsoptioner 2022/2025:II”. Bland annat framgår av de fullständiga
villkoren att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget, eller av Bolaget anvisat
dotterbolag, inom ramen för incitamentsprogram 2022/2025:II, får överlåta högst 319 180
teckningsoptioner av serie 2022/2025:II till styrelseledamöter i Bolaget, exklusive verkställande
direktören, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i
anledning av incitamentsprogram 2022/2025:II, på följande villkor.
1. Tilldelning
Styrelseledamöter i Bolaget kommer, inom ramen för incitamentsprogram 2022/2025:II, att
vardera erbjudas högst 53 196 teckningsoptioner och sammanlagt högst 319 180
teckningsoptioner.
Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan.
Om det totala antalet teckningsoptioner som deltagarna önskar förvärva skulle överskrida det
högsta antal teckningsoptioner som kan emitteras enligt incitamentsprogram 2022/2025:II, ska
en proportionell reducering ske av det antal teckningsoptioner som varje person kan bli tilldelad
enligt riktlinjerna ovan. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. En deltagare har rätt
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att teckna sig för ett större antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan och
kan bli tilldelad ytterligare teckningsoptioner om full teckning i programmet inte har skett. Om
sådan överteckning sker, ska tilldelning göras till de deltagare som önskar att teckna ytterligare
teckningsoptioner, pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som de har tilldelats i
den första tilldelningen.
Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske,
dels att det enligt Aktieägarens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska
insatser.
Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan eller som har återköpts ska reserveras
för framtida rekryteringar av personer inom de ovan angivna kategorierna till och med slutet av
årsstämman 2023, varvid angivna riktlinjer för tilldelning ska äga tillämpning.
Deltagare ska erbjudas att, efter tilldelningen till eventuella framtida rekryteringar enligt ovan,
teckna sig för ett ytterligare antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan
och kan bli tilldelad ytterligare teckningsoptioner om full teckning i programmet inte har skett.
Om sådan teckning sker, ska tilldelning göras till de deltagare som önskar att teckna ytterligare
teckningsoptioner, pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som de har tilldelats i
den tidigare tilldelningen.
2. Pris och betalning
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som
motsvarar ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt
vedertagen värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Sådan värdering ska
ske med hjälp av Qoorp AB.
Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast tio bankdagar
efter anmälan om förvärv. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.
3. Förköpsrätt och uppdrags upphörande
En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att deltagaren undertecknat ett särskilt
optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär bland annat att teckningsoptionerna ska
omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra
teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda Bolaget eller dess dotterbolag att förvärva
teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska även omfattas av en rätt för Bolaget eller dess
dotterbolag att återköpa optionerna om en deltagares uppdrag för Bolaget upphör under
programmets löptid.
_________________

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i
beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
För beslut i enlighet med Aktieägarens förslag enligt detta förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda
vid årsstämman.
__________________
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Stockholm i mars 2022
SaveLend Group AB (publ)
Aktieägare
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Bilaga A

Beredning av Aktieägare förslag till incitamentsprogram 2022/2025:II
Det föreslagna incitamentsprogrammet 2022/2025:II har beretts av Aktieägare efter inhämtande
av synpunkter från aktieägare och i samråd med externa rådgivare. Ingen i Bolagets styrelse har
medverkat vid beredningen av eller beslut om att lägga fram förslaget.
Värdering m.m.
Deltagares förvärv av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde. Värdering av
teckningsoptionerna ska baseras på beräkning enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell
och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för
överlåtelsen.
För teckningsoptionerna har värdet preliminärt beräknats till 0,48 kronor per teckningsoption
baserat på en aktiekurs om 8,61 kronor, vilket motsvarade stängningskursen 8,61 kronor för
Bolagets aktie den 21 mars 2022, ett antagande om en teckningskurs om 12,92 kronor per aktie,
en riskfri ränta om 0,03 procent och en volatilitet om 28,00 procent samt en likviditetsrabatt om
15,00 procent. Den preliminära värderingen har utförts av Qoorp AB.
Utspädningseffekter, kostnader och påverkan på nyckeltal
Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan Bolagets
aktiekapital komma att öka med cirka 7 255 kronor genom utgivande av högst 319 180 aktier, var
och en med ett kvotvärde om cirka 0,02 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan
föranledas av omräkning enligt de fullständiga teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner
m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 0,67 procent av det totala antalet aktier
och röster i Bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier och röster som högst
kan emitteras dividerat med totala antalet aktier respektive röster i Bolaget före sådan emission.
Det aktuella teckningsoptionsprogrammet förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets
nyckeltal. Då teckningsoptionerna av serie 2022/2025:II ska överlåtas till marknadsvärde vid
tidpunkten för överlåtelsen bedöms programmet inte föranleda några kostnader för Bolaget i
form av sociala avgifter eller liknande såvitt avser deltagare bosatta i Sverige.
Vid full teckning till ett pris motsvarande det beräknade värdet i exemplet ovan under
”Värdering m.m.” erhåller Bolaget en sammanlagd optionspremie om 153 206 kronor. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en antagen teckningskurs om 12,92 kronor kommer
Bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid om 3 970 599 kronor.
Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
Incitamentsprogram

Antal
teckningso
ptioner

Pris
per
teckningso
ption (SEK)

Teckningskurs
aktie (SEK)

Teckningsperiod aktie

Utspädnin
g (%)

Teckningsoptioner
W2019-2022D

229 600

4,9943

9,16

2022-11-12 – 2022-12-12

5,56

25

Teckningsoptioner
2021/2024 I

532 371

0,4260

11,25

2024-02-02 – 2024-05-02

1,2

Teckningsoptioner
2021/2024 II

608 417

0,4260

11,25

2024-02-02 – 2024-05-02

1,36
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Bilaga B

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2022/2025:II AV AKTIER I SAVELEND GROUP AB (PUBL)
§ 1 Definitioner
I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.
”Aktie”

aktie i Bolaget;

”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och anslutit
sina aktier till Euroclear;
”Avstämningskonto” konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella instrument som
anges i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument;
”Bankdag”

dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som
beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i
Sverige;

”Bolaget”

SaveLend Group AB (publ), org.nr 559097-7046;

”Euroclear”

Euroclear Sweden AB;

”Innehavare”

innehavare av Teckningsoption med rätt till Teckning av nya Aktier;

”Marknadsplats”

Nasdaq First North Growth Market eller annan liknande reglerad eller
oreglerad marknad;

”Optionsbevis”

bevis till vilket knutits ett visst antal Teckningsoptioner;

”Teckningsoption”

rätt att teckna Aktie mot kontant betalning;

”Teckning”

teckning av Aktier som sker med stöd av Teckningsoption; och

”Teckningskurs”

den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske.

§ 2 Teckningsoptioner
Det sammanlagda antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 319 180. Teckningsoptionerna
representeras av Optionsbevis. Optionsbevisen är ställda till viss man eller order.
Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Teckningsoptionerna
ska registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Optionsbevis eller andra
värdepapper ges ut. Innehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till
Bolaget inlämna samtliga Optionsbevis representerande Teckningsoptioner samt meddela
Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket Innehavarens Teckningsoptioner
ska registreras.
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För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara
oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut
om att Teckningsoptionerna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto.
§ 3 Rätt att teckna nya Aktier
Innehavare ska äga rätt att för varje Teckningsoption teckna en (1) ny Aktie i Bolaget.
Teckningskursen för varje Aktie är 150 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade
betalkursen för Aktien på Nasdaq First North Growth Market under perioden 27 april 2022 till
och med 10 maj 2022. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan.
Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet
Teckningsoptioner berättigar, som en och samma Innehavare samtidigt önskar utnyttja. Vid
sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av Teckningsoption, som sålunda
inte kan utnyttjas. Sådan överskjutande del av Teckningsoption förfaller därvid utan ersättning.
Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
§ 4 Anmälan om Teckning av Aktier
Anmälan om Teckning kan ske under perioden från och med den 1 maj 2025 till och med den 30
juni 2025, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan. Inges inte
anmälan om Teckning inom i föregående mening angiven tid, upphör all rätt enligt
Teckningsoptionerna att gälla.
Vid Innehavarens anmälan om Teckning av aktier ska, för registreringsåtgärder, skriftlig och ifylld
anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget eller den som Bolaget anvisar. I
förekommande fall ska innehavaren samtidigt överlämna till Bolaget Optionsbevis
representerade det antal Teckningsoptioner som anmälan om teckning avser. Anmälan om
teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.
§ 5 Betalning
Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen avser.
§ 6 Införande i aktiebok m.m.
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, verkställs Teckning och tilldelning genom
att de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos Bolagsverket.
Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom att de
nya Aktierna interimistiskt registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan
registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämningskonto slutgiltig. Som
framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på
Avstämningskonto.
§ 7 Rätt till vinstutdelning
Aktie som tillkommit på grund av Teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning verkställts.
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§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m.
Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer
Innehavare, vad som följer enligt nedan.
Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att
Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier.
A. Fondemission
Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där Teckning görs på sådan tid, att den inte
kan verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas
först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd
efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, vilket innebär att de inte
har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter
avstämningsdagen för emissionen.
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska
Aktier som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya Aktierna tagits upp
i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i
emissionen.
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad
Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av.
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x antalet Aktier före fondemissionen
______________________________________________
antalet Aktier efter fondemissionen

omräknat antal Aktier
som
varje
Teckningsoption
ger
rätt att teckna

=

föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption ger rätt att
teckna x antalet Aktier efter fondemissionen
__________________________________________________
antalet Aktier före fondemissionen

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt efter
bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter
avstämningsdagen för emissionen.
B. Sammanläggning eller uppdelning (split)
Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i
punkt A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses
den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.
C. Nyemission av Aktier
Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning
eller mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen
på grund av Aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption:
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1.

Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i
emissionsbeslutet och, i förekommande fall, i underrättelsen enligt 13 kap 12 §
aktiebolagslagen till aktieägarna, anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd
för att Aktie, som tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.

2.

Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning – där anmälan om Teckning görs
på sådan tid, att Teckningen inte kan verkställas senast tre veckor före den
bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt
omräkning. Aktie, som tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på
Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig
registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer
tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs
under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden
(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 handelsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i
stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig
betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel:
teckningsrättens värde

=

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

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till
noll.
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Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje
Teckningsoption ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och
tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för
vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en
oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.
Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt,
varvid det antal Aktier, som varje Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av,
upptas interimistiskt på Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Teckningsoption
efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Aktier enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på
Avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om Bolaget inte är Avstämningsbolag
verkställs Teckning genom att de nya Aktierna upptas i aktieboken som interimsaktier. Sedan
omräkningarna har fastställts upptas de nya Aktierna i aktieboken som aktier.
D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner
Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot
kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan
betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om rätten att delta i nyemission
på grund av Aktie som tillkommit genom Teckning motsvarande tillämpning.
Vid Teckning som verkställs i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer
tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje
Teckningsoption.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs
under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden
(Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens 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 teckningsrättens
värde
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.
Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter justering
för nyemission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges i
punkt C ovan.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje
Teckningsoption ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och
tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
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Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för
vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en
oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.
Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal
Aktier som belöper på varje Teckningsoption fastställs, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket
ovan äga motsvarande tillämpning.
E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D
Vid ett erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att av Bolaget förvärva
värdepapper eller rättighet av något slag, ska vid Teckning som påkallas på sådan tid, att
därigenom erhållen Aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna.
Detsamma gäller om Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut
värdepapper eller rättigheter utan vederlag.
Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs
under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (Aktiens
genomsnittskurs)
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet (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 punkt C ovan.
Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att
delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt
möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som
kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.
Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska
omräkningen av Teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges
ovan, varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av
den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till
följd av erbjudandet.
Den omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens
utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs sedan den omräknade kursen fastställts.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende
värderingsman utsedd av Bolaget.
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Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal
Aktier som belöper på varje Teckningsoption fastställts, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket
ovan äga motsvarande tillämpning.
F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner
Vid nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med
företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning
eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga
Innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje
Innehavare, utan hinder av att Teckning på grund av Teckningsoption inte har verkställts, anses
vara ägare till det antal Aktier som Innehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts efter
den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje Teckningsoption vid
tidpunkten för beslutet om emission.
Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke
ha motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Innehavaren ska anses vara ägare till ska
därvid fastställas efter den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje
Teckningsoption vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.
Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i
punkt F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E av Teckningskursen inte äga rum.
G. Kontant utdelning till aktieägarna
Vid kontant utdelning till aktieägarna, som innebär att dessa erhåller utdelning som tillsammans
med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar överstiger 30 procent av de
befintliga Aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag
då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan
utdelning, ska vid Teckning som påkallas på sådan tid att Aktie som erhålls när Teckningen
verkställs inte medför rätt till utdelningen tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett
omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption. Omräkningen ska baseras på den
del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 30 procent av Aktiernas genomsnittskurs
under ovan nämnd period (extraordinär utdelning).
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs
under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då
Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (Aktiens
genomsnittskurs)
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning
som utbetalas per Aktie

omräknat antal Aktier
som
varje
Teckningsoption
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 genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.
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Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje
Teckningsoption fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den ovan angivna
perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats och det beslutas
om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans
med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 30 procent av Bolagets
värde, ska, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte
medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett
omräknat antal Aktier enligt denna punkt G. Härvid ska Bolagets värde per aktie ersätta Aktiens
genomsnittskurs i formeln. Bolagets värde per aktie ska bestämmas av en oberoende
värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska således baseras på den del av den
sammanlagda utdelningen som överstiger 30 procent av Bolagets värde enligt ovan (extraordinär
utdelning).
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal
Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i
punkt C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna
Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräknad
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs
under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då
Aktien noteras utan rätt till återbetalning (Aktiens
genomsnittskurs)
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas
per Aktie

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 punkt 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 återbetalningsbelopp användas enligt
följande:
beräknat
återbetalningsbelopp
per Aktie

=

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat
med Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25
handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan rätt
till deltagande i nedsättningen (Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________________
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det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en
Aktie minskat med talet 1
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.
Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje
Teckningsoption fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om
25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal
Aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C,
sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende
värderingsman utsedd av Bolaget.
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till
aktieägarna, vilken 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, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att
jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier
som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de
principer som anges ovan.
I. Ändamålsenlig omräkning
Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses
bedömning tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens
tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska
kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen
genomföra omräkningen av Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på
varje Teckningsoption på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.
J. Avrundning
För fastställande av omräknad Teckningskurs ska Teckningskursen avrundas till två decimaler.
K. Likvidation
Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller
oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation
vunnit laga kraft eller inte.
Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om
Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Innehavarna genom
meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om att
Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska
Innehavare – oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – ha
rätt att göra anmälan om Teckning av Aktier med utnyttjande av Teckningsoptionen från den dag
då meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.
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L. Fusion
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom
Bolaget ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Teckning därefter inte ske.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska
Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I
meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda
fusionsplanen samt ska Innehavarna erinras om att Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut
fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare äga rätt att
påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att
Teckning kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen,
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom
Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla.
Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin
avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det
fall att sista dag för påkallande av Teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande,
fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning (Slutdagen). Slutdagen ska infalla inom två
månader från offentliggörandet.
M. 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 aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna, enligt
principerna för extraordinär utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på vederlaget
till aktieägarna i Bolaget.
Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot
vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga
motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära Teckning upphör samtidigt med
registreringen enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Innehavaren ska ske
senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman.
N. Tvångsinlösen
Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av
Aktierna i Bolaget, och offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad
som i sista stycket punkt L sägs om Slutdag äga motsvarande tillämpning.
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Innehavare
äga rätt att göra sådant påkallande fram till och med Slutdagen. Bolaget ska senast fem veckor
före Slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra Innehavarna om denna rätt samt att
påkallande av Teckning inte får ske efter Slutdagen.
Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska
avgöras av skiljemän, får Teckningsoptionen inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har
avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken
Teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Innehavaren ändå
rätt att utnyttja Teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.
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O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning
Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter beslut
om likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till Teckning åter
inträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller.
P. Konkurs eller företagsrekonstruktion
Vid Bolagets konkurs får Teckning med utnyttjande av Teckningsoption inte ske. Om
konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning.
Vid företagsrekonstruktion får Teckning med utnyttjande av Teckningsoption ske. Vid behov får
Bolaget inhämta samtycke från rekonstruktören innan Teckningen genomförs.
Q. Byte av redovisningsvaluta
Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara
bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta som
aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs
som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som
verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan.
R. Motsvarande villkor för kupongbolag
I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid
omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas
jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag.
§ 9 Meddelanden
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska skriftligen genom brev eller e-post tillställas
varje Innehavare under adress som är känd för Bolaget.
§ 10 Ändring av villkor
Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den
mån lagstiftning, domstolsavgörande, Euroclears eller myndighets beslut gör det nödvändigt att
ändra villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är
ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter inte i något
hänseende försämras.
§ 11 Sekretess
Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift
om Innehavare. Bolaget äger rätt att i förekommande fall få följande uppgifter från Euroclear om
Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister:
(i)

Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt
postadress;

(ii)

antal Teckningsoptioner.
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§ 12 Tillämplig lag
Svensk lag gäller för dessa Teckningsoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i
anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid
sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

_______________________
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Styrelsens för SaveLend Group AB (publ), org.nr 559097-7046 (”Bolaget”), förslag till beslut om
ändring av bolagsordningen (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa en ny paragraf i bolagsordningen som
tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 §
aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva
sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7
kap. 4a § aktiebolagslagen. Eftersom det föreslås att paragrafen läggs in som en ny paragraf 9
föreslås även omnumrering av efterföljande paragrafer i bolagsordningen så att tidigare paragraf
9–11 blir paragraf 10–12.
Föreslagen lydelse
§9
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per
post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som
kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i mars 2022
SaveLend Group AB (publ)
Styrelsen
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Ärende väckt av aktieägaren Kennedi Samuels angående beslut om ex. gratia-ersättning
Aktieägaren Kennedi Samuels, som äger 100 aktier, föreslår att årsstämman beslutar om att
godkänna att till Billecta AB tidigare meritprövad person Kennedi Samules utbetala 500 000
kronor i ex. gratia-ersättning för dennes insatser som meritprövad person för Billecta AB under
åren 2014-2019.
Se beslutsförslag från aktieägaren enligt bilaga.
Ärende väckt av aktieägaren Kennedi Samuels angående beslut om att avskilja Jonas
Ahlberg från rollen som vice VD
Aktieägaren Kennedi Samuels, som äger 100 aktier, föreslår att årsstämman beslutar om att
avskilja Jonas Ahlberg från rollen som vice VD.
Se beslutsförslag från aktieägaren enligt bilaga.

40

2022-03-08

BESLUTSFÖRSLAG TILL
ÅRSSTÄMMA
1. BESLUT OM AV EX. GRATIA ERSÄTTNING P.G.A. BROTT MOT
INKASSOLAGEN
Aktieägare föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att till Billectas
tidigare meritprövade person Kennedi Samuels utbetala 500.000 kr i en ex. gratiaersättning för dennes insatser som meritprövad person för Billecta AB under åren
2014-2019.
A. Beslut av Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”)
i.

Enligt bifogade beslut av IMY, Bilaga 1, begick Billecta AB:s dåvarande
styrelse ett brott mot inkassolagen genom att underlåta att anmäla byte av
meritprövad person under perioden dec. 2016 – dec. 2019. Under denna
period stod Kennedi Samuels antecknad som meritprövad person mot sin
vilja och utan vetskap om detta. IMY skriver i sitt beslut:
”Sammantaget finner IMY att Billecta genom sin underlåtenhet att meddela ny
meritprövad samt genom att lämna missvisande uppgifter i samband med
förnyelseansökan från slutet på 2016 till maj 2020” samt ”IMY ser allvarligt på
den underlåtenhet som Billecta gjort sig skyldig till”.

2. MOTIVERING TILL EX.GRATIA-ERSÄTTNING
Då Kennedi Samuels ansvarat för inkassotillståndet under Billecta AB och sedermera
även under Savelend Group AB från förvärvet av Billecta 2018 till december 2019 är
det rimligt att han ska erhålla ersättning. Både Billecta AB och Savelend Group AB
har underlåtit att registrera ny ansvarig meritprövad person hos IMY och detta är
allvarligt. Eftersom det inte finns någon juridisk skyldighet att utbetala ersättning
anser ändå undertecknad att det finns en moralisk skyldighet att utbetala ersättning
och föreslår därför att årsstämman beslutar i enlighet med förslaget.

2022-03-08

BESLUTSFÖRSLAG TILL
ÅRSSTÄMMA
1. BESLUT OM ATT AVSKILJA JONAS AHLBERG FRÅN ROLLEN SOM
VICE VD
Aktieägare föreslår att årsstämman beslutar om att avskilja Jonas Ahlberg från
rollen som vice VD.
A. Beslut av Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”)
i.

Enligt bifogade beslut av IMY, Bilaga 1, begick Billecta AB:s dåvarande
styrelse ett brott mot inkassolagen genom att underlåta att anmäla byte av
meritprövad person under perioden dec. 2016 – dec. 2019. Under denna
period stod Kennedi Samuels antecknad som meritprövad person mot sin
vilja och utan vetskap om detta. IMY skriver i sitt beslut:
”Sammantaget finner IMY att Billecta genom sin underlåtenhet att meddela ny
meritprövad samt genom att lämna missvisande uppgifter i samband med
förnyelseansökan från slutet på 2016 till maj 2020” samt ”IMY ser allvarligt på
den underlåtenhet som Billecta gjort sig skyldig till”.

2. MOTIVERING TILL ATT AVSKILJA JONAS AHLBERG FRÅN
ROLLEN SOM VICE VD
Jonas Ahlberg var den som ansvarade för Billecta AB och satt i styrelsen under
perioden som IMY starkt kritiserar Billecta. Det är Jonas Ahlberg som underlåtit att
följa inkassolagen och sannolikt begått brott mot inkassolagen samt medvetet
lämnat missvisande uppgifter till IMY. Agerandet är oförsvarligt och olämpligt i dett
bolag under bl.a. Finansinspektionens tillsyn. Detta gör Jonas Ahlberg olämplig som
vice VD och undertecknad föreslår därför att årsstämman avskiljer Jonas Ahlberg
från rollen som vice VD i SaveLend Group AB.
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Billecta AB

Diarienummer:
DI-2021-6009
Datum:
2021-12-14

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen
– Sakkunskap och omdömesgillhet
Integritetsskyddsmyndighetens beslut
Billecta AB har brutit mot föreskriften i 6 § punkt 1 DIFS 2011:1 genom att inte inom
sju dagar till Integritetsskyddsmyndigheten anmäla att ändring eller beslut om ändring
skett innebärande att annan person sätts i den meritprövade personens ställe. Bristen
förelåg från slutet av 2016 till november 2019.
IMY förutsätter att de åtgärder Billecta AB vidtagit är tillräckliga för att säkerställa att
anmälningsskyldigheten kommer att uppfyllas i framtiden.
Ärendet avslutas.

Redogörelse för ärendet
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tagit emot ett klagomål från en person som
tidigare ansvarat för sakkunskap och omdöme för Billecta AB (fortsättningsvis Billecta).
Klaganden har bland annat gjort gällande att Billecta har underlåtit att anmäla ändring
av meritprövad person under en period om minst 48 månader, samt att bolaget har
lämnat falska uppgifter avseende intygande av sakkunskap i samband med
förnyelseansökan av inkassotillstånd. IMY har inlett tillsyn mot Billecta för att utreda
vad som gjorts gällande i klagomålet.

Bakgrund
Billecta innehar sedan den 3 november 2014 IMY:s tillstånd att bedriva
inkassoverksamhet. I tillståndsbeslutet angav myndigheten att det, bland annat mot
bakgrund av de merithandlingar som getts in gällande styrelseledamoten advokat
Kennedi Samuels, fanns skäl att anta att verksamheten skulle bedrivas på ett
sakkunnigt och omdömesgillt sätt.
Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm
Webbplats:
www.imy.se
E-post:
imy@imy.se
Telefon:
08-657 61 00

I samband med att inkassotillståndet löpte ut och bolaget begärde att tillståndet skulle
förnyas angav bolaget att Jonas Ahlberg fortsättningsvis skulle ersätta Kennedi
Samuels som meritprövad person. I ansökan angavs bland annat att Jonas Ahlberg
varit ansvarig för den dagliga verksamheten ”med stöd av den tidigare meritprövade
personen”. IMY fattade den 28 november 2019 beslut om förnyat tillstånd för Billecta
att bedriva inkassoverksamhet (DI-2019-12163). I beslutet angavs bland annat att det
inte funnits anledning att ifrågasätta bolagets tillstånd under den föregående
tillståndsperioden samt att det av vad som framkommit i ärendet, bland annat de
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handlingar som skickats in till styrkande av Jonas Ahlbergs sakkunskap och omdöme,
fanns anledning att anta att verksamheten även fortsättningsvis skulle bedrivas på ett
sakkunnigt och omdömesgillt sätt.
Billecta har därefter, i maj 2020, anmält att bolagsjuristen Helén Danielsson ska
ersätta Jonas Ahlberg som meritprövad person för bolagets tillstånd att bedriva
inkassoverksamhet (DI-2020-4927). IMY meddelade den 19 maj 2020 beslut om att
avsluta ärendet då det kunde antas att bolaget fortsättningsvis skulle bedrivas på ett
sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Klagomålet och övriga handlingar
I det klagomål som IMY tagit del av anför den tidigare sakkunnige i bolaget, Kennedi
Samuels, att han inte varit delaktig i bolagets verksamhet under åren 2016 till 2019.
IMY har vidare tagit del av en dom från Stockholms tingsrätt meddelad den 12 april
2021, mål nr T 4802-2. I domen anges bland annat att Billecta uppgett att
utgångspunkten var att Kennedi Samuels inte skulle vara involverad i det dagliga
inkassoarbetet, att Kennedi Samuels inte heller var delaktig eller hade någon egentlig
insyn i bolagets verksamhet under åren 2015-2016 när han var styrelseledamot i
bolaget samt att Kennedi Samuels inte på något sätt var delaktig i Billectas
verksamhet under perioden december 2016 till november 2019. Vidare framgår att
Kennedi Samuels angavs som meritprövad person för att Billecta i formell mening
skulle uppfylla kravet på sakkunskap.

Bolagets yttrande
Billecta har inkommit med yttrande.
Som bakgrund till klagomålet anger Billecta att bolaget sedan slutet på år 2019 ligger i
tvist med Kennedi Samuels. Billecta anser att det är tydligt att Kennedi Samuels
försöker sätta press på Billecta med syftet att erhålla ekonomisk kompensation.
Avseende vad som görs gällande i klagomålet anför bolaget i huvudsak följande.
I juni 2016 rekryterade Billecta Peter Hjers som kundtjänst- och inkassohandläggare.
Peter Hjers hade vid denna tidpunkt över 15 års erfarenhet från inkassohandläggning
genom tjänster hos bland annat Kronofogdemyndigheten och PBK Inkasso
(sedermera Svea Inkasso). Billectas inkassoverksamhet var emellertid av begränsad
omfattning under denna period och under oktober 2017 lämnade Peter Hjers sin
anställning på grund av arbetsbrist. Billecta bedömde sakkunskapen som god under
den period som Peter Hjers var verksam i bolaget. Jonas Ahlberg, som tidigare var VD
för Billecta, var dessutom från det att Billecta erhöll inkassotillstånd praktiskt involverad
i verksamheten, inklusive handläggningen av inkassoärenden, och erhöll därmed
praktisk erfarenhet av inkassohandläggning och regelverket kring detta. När Billecta
förvärvades av SaveLend genomförde SaveLends jurister en due diligenceundersökning av Billectas verksamhet. Inom ramen för denna undersökning
kontrollerades även Billectas hantering av inkassoärenden. Det var utifrån denna
undersökning samt hur inkassoverksamheten bedrevs under perioden september
2018 – november 2019 som jur.kand. Harald Axelius vitsordade och intygade Jonas
Ahlbergs lämplighet som meritprövad person.
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Det har under åren 2016-2019 inte framförts några klagomål på Billectas
inkassohantering som föranlett någon vidare åtgärd från IMY.
Kennedi Samuels var involverad i Billectas verksamhet i samband med att
inkassotillståndet beviljades och han hade bland annat dialog med IMY. Kennedi
Samuels var också styrelseledamot i Billecta. Utöver den involvering som ett
styrelseuppdrag medför så tecknades ett särskilt uppdragsavtal mellan Billecta och
Advokatfirman Samuels AB (med Kennedi Samuels som företrädare), för det fall
Billecta skulle vara i behov av ytterligare sakkunskap.
När uppdragsavtalet träffades var relationen mellan parterna god och Billecta hade
genom uppdragsavtalet tillgång till ytterligare sakkunskap. Billectas
inkassoverksamhet var emellertid begränsad och något behov av ytterligare
sakkunskap identifierades inte. Att Kennedi Samuels involverades i Billectas
verksamhet endast i begränsad omfattning berodde således på att Billecta inte
bedömde att det fanns något behov av ytterligare stöd eller rådgivning.
Billecta vitsordar att Kennedi Samuels från och med slutet på år 2016 inte var delaktig
i Billectas verksamhet. Tanken var att Peter Hjers skulle ikläda sig rollen som
meritprövad person men detta blev inte verklighet eftersom Peter Hjers anställning
kom att avslutas på grund av att Billecta hade en ansträngd ekonomisk situation. I och
med SaveLends förvärv av Billecta år 2018 fick Billecta tillgång till SaveLends interna
bolagsjurister. Att Billecta inte kom att meddela ändring av meritprövad person till IMY
beror på förbiseende och ska ses mot bakgrund av att Billectas ekonomi periodvis var
mycket ansträngd och att hanteringen av inkassoärenden utgjorde en förhållandevis
liten del av Billectas verksamhet. Det står, oavsett detta, klart att Billecta har brustit när
det gäller att meddela ändring av meritprövad person till IMY, vilket Billecta beklagar.
På fråga hur Billecta idag säkerställer tillräcklig sakkunskap och omdöme har bolaget i
huvudsak uppgett följande. Den nuvarande meritprövade Helén Danielsson har god
insyn i inkassoverksamheten genom att hon kontinuerligt ger stöd åt
inkassohandläggarna i deras dagliga arbete, säkerställer att inkassoprocesserna följer
god inkassosed, agerar som klagomålsansvarig samt är delaktig i implementeringen
av nya rutiner och andra förändringar avseende inkassoverksamheten. Härutöver är
Helén Danielsson ansvarig för all internutbildning av inkassohandläggare, vilket
inkluderar såväl utbildning vid nyanställning som senare fortbildning (t.ex. vid införande
av nya rutiner och regelverk).
Innan Helén Danielsson påbörjade sin anställning inom SaveLend-koncernen var hon
registrerad som meritprövad person för PRA Group Sverige AB (org.nr 556189-4493),
ett bolag med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet. Totalt har Helén Danielsson ca
20 års erfarenhet av inkassoverksamhet. SaveLend-koncernen har även lagt extra
fokus på styrelsearbetet i Billecta. Vidare har Billecta en inkassopolicy som utarbetats
av Helén Danielsson, och som revideras av SaveLend-koncernens kommitté för
revision och regelefterlevnad.

Motivering av beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för någon annans räkning eller
fordringar som har övertagits för indrivning, får bedrivas endast efter tillstånd av IMY (2
§ inkassolagen).
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En förutsättning för att meddela tillstånd är att verksamheten kan antas bli bedriven på
ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Tillståndet får förenas med föreskrift om hur
verksamheten skall bedrivas och om skyldighet att anmäla ändring av förhållanden
som har haft betydelse för tillståndet. (3 § inkassolagen)
Om IMY:s tillsyn föranleder det, kan myndigheten meddela föreskrifter om hur
inkassoverksamheten ska bedrivas och om skyldighet att anmäla ändring av
förhållanden som har haft betydelse för tillståndet att bedriva inkassoverksamheten.
Om den som har fått tillstånd att bedriva inkassoverksamhet åsidosätter någon
bestämmelse i inkassolagen eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen och
inte vidtar rättelse, eller om förutsättningarna för tillståndet i övrigt inte längre är
uppfyllda, får IMY återkalla tillståndet. (15 § inkassolagen)
IMY har meddelat en föreskrift gällande skyldigheten att anmäla ändringar av
meritprövad person. Av föreskriften följer att tillståndshavare inom sju dagar ska
anmäla till IMY att ändring eller beslut om ändring skett innebärande att annan person
sätts i den meritprövade personens ställe (6 § punkt 1 DIFS 2011:1).

Integritetsskyddsmyndighetens bedömning
IMY bedömer inom ramen för tillståndsprövningen huruvida den som avser att bedriva
inkassoverksamhet besitter tillräcklig sakkunskap och omdöme. IMY:s bedömning av
sakkunskap och omdöme görs i huvudsak utifrån de merithandlingar som sökanden
ger in avseende den person i verksamheten som ska svara för sakkunskap och
omdöme. Den person som är föremål för bedömningen måste vidare ha god insyn i
det dagliga inkassoarbetet och möjlighet att påverka inkassorutiner.
Advokat Kennedi Samuels var hos IMY angiven som meritprövad person för Billectas
inkassoverksamhet från det att tillståndet meddelades i november 2014 fram till att han
ersattes av ny meritprövad person i samband med förnyelse av tillståndet i november
2019. Billecta har vitsordat att Kennedi Samuels från och med slutet på år 2016 inte
var delaktig i Billectas verksamhet.
Att det fortlöpande finns tillräcklig sakkunskap och omdöme i bolag som bedriver
inkassoverksamhet är en grundläggande förutsättning för tillståndet att bedriva
inkassoverksamhet. Det är därför av stor vikt att ett bolag meddelar IMY om de avser
att sätta en annan person i den meritprövades ställe. IMY kan i dessa fall, utifrån en
granskning av ersättarens merithandlingar, bedöma om förutsättningar för
inkassotillståndet alltjämt är uppfyllda. Billecta har dock, under en period om ungefär
tre år, från slutet av 2016 till november 2019, underlåtit att anmäla ändring av
meritprövad person i strid med IMY:s föreskrifter.
En konsekvens av att bolaget har brustit i sin anmälningsskyldighet är att bolaget har
innehaft tillstånd under en period när det inte varit klarlagt att förutsättningarna för
tillståndet alltjämt var uppfyllda. Vad bolaget har anfört om att det under en del av
perioden funnits personer i verksamheten som innehaft viss sakkunskap saknar i detta
sammanhang betydelse, då IMY på grund av bolagets underlåtenhet att anmäla ny
meritprövad person i praktiken inte har getts möjlighet att pröva om kraven gällande
sakkunskap och omdöme alltjämt var uppfyllda.
I samband med att bolaget vid förnyelseansökan 2019 anmälde Jonas Ahlberg som ny
meritprövad person angav bolaget att Jonas Ahlberg varit ansvarig för den dagliga
verksamheten ”med stöd av den tidigare meritprövade personen”. Av ovanstående
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redovisade uppgifter framgår det dock att den tidigare meritprövade personen inte
funnits tillgänglig i verksamheten under merparten av den tidigare tillståndsperioden.
De uppgifter som bolaget lämnade i sin förnyelseansökan framstår därför som
missvisande. För det fall att IMY hade haft korrekt information om sakkunskap och
omdöme i bolaget vid tidpunkten för bedömningen, dvs. att den dagliga verksamheten
hade skötts utan överinseende av den meritprövade personen under en lång tid, är det
mycket tveksamt om Jonas Ahlberg hade godtagits som meritprövad person.
Jonas Ahlberg kvarstod dock som meritprövad person endast under en kort period,
fram tills att han i maj 2020 ersattes av bolagsjuristen Helén Danielsson. Mot bakgrund
av de merithandlingar som gavs in i samband med den anmälan, bland annat
examensbevis och CV, och de uppgifter som Billecta nu har lämnat finner IMY inte
skäl att nu göra en annan bedömning än den som gjordes då, dvs. att Helén
Danielsson besitter tillräcklig sakkunskap och omdöme för bolagets fortsatta
inkassoverksamhet.
Sammantaget finner IMY att Billecta genom sin underlåtenhet att meddela ny
meritprövad samt genom att lämna missvisande uppgifter i samband med
förnyelseansökan från slutet på 2016 till maj 2020 inte har gett IMY tillräcklig
information för att IMY ska kunna göra en korrekt bedömning av bolagets sakkunskap
och omdöme under denna period.
IMY:s tillsynsverksamhet på inkassoområdet syftar till att säkerställa att gäldenärer
inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller
annan otillbörlig inkassoåtgärd. En förutsättning för att IMY ska kunna bedriva en
effektiv tillstånds- och tillsynsverksamhet inom inkassoområdet är att de aktörer som
har IMY:s tillstånd fortlöpande anmäler sådana ändringar som har betydelse för
inkassotillståndet. Om ett bolag bedriver inkassoverksamhet utan att IMY har haft
möjlighet att säkerställa att det finns tillräcklig sakkunskap och omdöme innebär det
också stora risker för felaktig inkassoverksamhet vilket i sin tur kan orsaka gäldenärer
skada eller olägenhet.
IMY kan återkalla ett tillstånd om ett inkassobolag åsidosätter någon bestämmelse i
inkassolagen eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, och
inkassobolaget inte vidtar rättelse. Detsamma gäller om förutsättningar för tillståndet
inte längre föreligger. Billecta har under en längre period åsidosatt föreskriften att
anmäla ny meritprövad person. Billecta har även lämnat missvisande uppgifter till IMY
avseende sakkunskap och omdöme. Underlåtenheten att anmäla ändring av
meritprövad kom vidare till IMY:s kännedom först genom klagomål från en från bolaget
utomstående person.
IMY ser allvarligt på den underlåtenhet som Billecta gjort sig skyldig till. IMY har dock
inte anledning att ifrågasätta att bolaget, med bolagsjurist Heléne Danielsson som
meritprövad person, fortsättningsvis kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och
omdömesgillt sätt. Den brist som förelegat avseende skyldigheten att anmäla ändring
av meritprövad person är därför åtgärdad. Då bristen inte längre kvarstår saknas det
skäl att återkalla Billectas tillstånd att bedriva inkassoverksamhet. Det finns vidare skäl
att förutsätta att de åtgärder Billecta AB vidtagit är tillräckliga för att säkerställa att
anmälningsskyldigheten kommer uppfyllas i framtiden. Ärendet ska därför avslutas.
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Detta beslut har fattats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av
juristen Evelin Palmér.
Catharina Fernquist, 2021-12-14 (Det här är en elektronisk signatur)
Kopia till
– Klaganden
– Justitiekanslern
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Integritetsskyddsmyndigheten. Ange i
skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär. Överklagandet
ska ha kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten senast tre veckor från den dag ni
fick del av beslutet. Integritetsskyddsmyndigheten sänder överklagandet vidare till
Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om myndigheten inte själv ändrar beslutet
på det sätt ni har begärt. Även Justitiekanslern får överklaga beslutet för att tillvarata
allmänna intressen. Tiden för överklagande för Justitiekanslern räknas dock från den
dag beslutet meddelades.
Ni kan e-posta överklagandet till Integritetsskyddsmyndigheten om det inte innehåller
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida.

