
Protokoll fört vid årsstämma i Exsitec 
Holding AB, org.nr 559116-6532, den 
29 april 2022 

 

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN 

Stämman beslutade att välja styrelsens ordförande Peter Viberg till ordförande vid 
stämman. Det antecknades att det även uppdragits åt Peter Viberg att föra dagens 
protokoll. 

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, 
ombud och utomstående enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för 
att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, varför utövande av 
rösträtt vid stämman enbart kunnat ske genom röstning på förhand, s.k. poströstning. 

En sammanställning av det samlade resultatet av poströstningsförfarandet under varje 
punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen finns bilagd som Bilaga 1, vari de 
uppgifter som anges i 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår. 

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 

Stämman beslutade att godkänna den i Bilaga 2 intagna förteckningen som röstlängd vid 
stämman.   

3. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen som framgår av kallelsen 
till stämman. 

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER 

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av en person utöver ordföranden.  

Stämman beslutade att välja Carl Sundblad som justeringsperson. 

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD 

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bestämmelserna i bolagets 
bolagsordning och aktiebolagslagen (2005:551), var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 
30 mars 2022, att kallelsen sedan den 28 mars 2022 hållits tillgänglig på bolagets 
webbplats samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 
30 mars 2022.  

Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad. 



6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERN-
REDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE 

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen 
och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlagts genom att handling-
arna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats. 

7. BESLUT ANGÅENDE: 

A) FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERN-
REDOVISNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING 

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balans-
räkningarna för bolaget respektive koncernen. 

B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA 
BALANSRÄKNINGEN 

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt motiverade 
yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) över förslaget till vinstutdelning, 
Bilaga 3, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och 
på bolagets webbplats. 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att 
bolagets till förfogande stående fria vinstmedel om sammanlagt 241 419 951 SEK 
disponeras så att sammanlagt 19 134 775,50 SEK, motsvarande 1,50 SEK per aktie, delas ut 
till aktieägarna och att återstående vinstmedel, 222 285 176 SEK, balanseras i ny räkning. 
Avstämningsdag för vinstutdelningen infaller den 3 maj 2022 och utbetalning, som kommer 
att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske den 6 maj 2022. 

C) ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande 
direktören för räkenskapsåret 2021. 

Det antecknades att de personer som beslutet berörde, i den mån de fanns upptagna i 
röstlängden såsom aktieägare eller ombud för aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet 
såvitt avsåg dem själva, samt att ingen röstade emot beslutet. 

8. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER 

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter 
samt att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till revisor. 

9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSEN OCH REVISOR 

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå 
med 400 000 SEK till styrelsens ordförande och med 200 000 SEK till var och en av övriga 
ordinarie styrelseledamöter.  



Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för 
offert. 

10. VAL AV STYRELSE OCH REVISORER  

Det antecknades att information om föreslagna styrelseledamöter, inklusive om deras 
övriga väsentliga uppdrag, framlagts genom att ha funnits tillgängligt på bolagets 
webbplats samt varit inkluderat i kallelsen till dagens stämma.  

Stämman beslutade om omval av Peter Viberg, Anders Englund och Åsa Holmström samt 
nyval av Per Eriksson och Erlend Sogn som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma. Stämman beslutade om omval av Peter Viberg som styrelsens 
ordförande. 

Stämman beslutade att nuvarande revisor, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young 
Aktiebolag, ska omväljas som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Clas Tegidius även fortsättningsvis kommer att 
vara huvudansvarig revisor i bolaget. 

11. BESLUT OM INRÄTTANDE AV VALBEREDNING SAMT ANTAGANDE AV 
VALBEREDNINGSINSTRUKTION 

Stämman beslutade att inrätta en valberedning samt antog en valberedningsinstruktion i 
enlighet med förslagsställarnas förslag, Bilaga 4. 

Det antecknades att beslutet var enhälligt. 

12. BESLUT OM INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT PRESTATIONSBASERAT 
INCITAMENTSPROGRAM 2022 FÖR MEDARBETARE I BOLAGET 

Förslaget till införande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2022 för 
medarbetare i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, biträddes inte av 
erforderlig majoritet och stämman röstade därmed emot förslaget. 

13. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSIONER AV 
AKTIER 

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner i enlighet 
med styrelsens förslag, Bilaga 6. 

Det antecknades att beslutet var enhälligt. 

14. STÄMMANS AVSLUTANDE 

Stämman förklarades avslutad. 

_______________________ 
  



Vid protokollet: 
 

 

_________________________ 
Peter Viberg 

 

 

Justeras: 
 
 

 
 

_________________________ 
Carl Sundblad 

  

  



Bilaga 1 

SAMMANSTÄLLNING AV DET SAMLADE RESULTATET AV POSTRÖSTNINGSFÖRFARANDET 

Se nästföljande sida. 

_______________________  



Sammanställning av det samlade resultatet av poströstningsförfarandet vid årsstämma i Exsitec Holding AB den 29 april 2022
Org.nr 559116-6532

Punkt på 
dagordningen Beslutspunkt

Aktier för vilka 
röster har avgetts

Andel av det totala antalet 
aktier/röster samt aktiekapitalet i 
bolaget som de avgivna rösterna 

representerar Ja (antal) Ja (%) Nej (antal) Nej (%) Avstår (antal) Avstår (%)
1 Val av ordförande vid stämman 6 267 566 49,13% 6 267 566 93,3% 0 0,00% 449 569 6,69%
2 Upprättande och godkännande av röstlängd 6 267 566 49,13% 6 267 566 93,3% 0 0,00% 449 569 6,69%
3 Godkännande av förslag till dagordning 6 267 566 49,13% 6 267 566 93,3% 0 0,00% 449 569 6,69%
4 Val av en eller två justeringspersoner 6 267 566 49,13% 6 267 566 93,3% 0 0,00% 449 569 6,69%

5
Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad 6 267 566 49,13% 6 267 566 93,3% 0 0,00% 449 569 6,69%

7A

Beslut angående fastställelse av resultaträkning 
och balansräkningen samt koncernredovisning och 
koncernbalansräkning 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

7B

Beslut angående dispositioner beträffande 
bolagets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

7C
Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 6 717 135 - 6 717 135 - - - - -

7C.i
Beslut angående ansvarsfrihet åt Peter Viberg i 
egenskap av styrelseledamot 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

7C.ii
Beslut angående ansvarsfrihet åt Anders Englund i 
egenskap av styrelseledamot 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

7C.iii
Beslut angående ansvarsfrihet åt Klas Hillström i 
egenskap av styrelseledamot 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

7C.iv
Beslut angående ansvarsfrihet åt Åsa Holmström i 
egenskap av styrelseledamot 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

7C.v
Beslut angående ansvarsfrihet åt Johan Kallblad i 
egenskap av VD 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

8
Fastställande av antalet styrelseledamöter och 
revisorer 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

9 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

Aktier och röster (% avser andel av de på stämman 
företrädda aktierna och rösterna)



10

Val av styrelse och eventuella 
styrelsesuppleanter samt revisorer och 
eventuella revisorssuppleanter 6 717 135 - 6 717 135 - - - - -

10A
Omval av Peter Viberg som ordinarie 
styrelseledamot och ordförande 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

10B
Omval av Anders Englund som ordinarie 
styrelseledamot 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

10C
Omval av Åsa Holmström som ordinarie 
styrelseledamot 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

10D
Nyval av Per Eriksson som ordinarie 
styrelseledamot 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

10E
Nyval av Erlend Sogn som ordinarie 
styrelseledamot 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

10F Omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

11
Beslut om inrättande av valberedning samt 
antagande av valberedningsinstruktion 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%

12

Beslut om införande av långsiktigt 
prestationsbaserat incitamentsprogram 2022 för 
medarbetare i bolaget 6 717 135 52,66% 5 843 209 86,99% 873 926 13,01% 0 0,00%

13
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta 
om nyemissioner 6 717 135 52,66% 6 717 135 100% 0 0,00% 0 0,00%



Bilaga 3 
 

STYRELSENS FÖR EXSITEC HOLDING AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING SAMT 
MOTIVERAT YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN ÖVER FÖRSLAGET TILL 
VINSTUTDELNING 

Styrelsen för Exsitec Holding AB, org.nr 559116–6532, föreslår att bolagets till förfogande 
stående fria vinstmedel om sammanlagt 241 419 951 SEK disponeras så att sammanlagt 19 134 
775,50 SEK, motsvarande 1,50 SEK per aktie, delas ut till aktieägarna och att återstående 
vinstmedel, 222 285 176 SEK, balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen 
föreslås bli den 3 maj 2022 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden 
AB:s försorg, beräknas ske den 6 maj 2022. 

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för 
bolagets bundna egna kapital. Inga av bolagets eller koncernens tillgångar eller skulder har 
upptagits till verkligt värde enligt 4 kap. 14 § a årsredovisningslagen (1995:1554) i 
balansräkningen för bolaget eller koncernen för räkenskapsåret 2021. 

Styrelsen har granskat bolagets och koncernens ekonomiska situation och konstaterar, efter 
närmare överväganden, att en vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och 
bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen har 
härvid beaktat det aktuella konjunkturläget, historisk utveckling och framtidsprognoser för 
såväl bolaget och koncernen som för marknaden. Bolagets respektive koncernens soliditet 
uppgick per den 31 december 2021 till 99,6 respektive 41,9 procent, och både bolaget och 
koncernen kommer efter vinstutdelningen ha fortsatt god soliditet vilken enligt styrelsens 
bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken 
bolaget och koncernen är verksamma.  

Styrelsens bedömning är att bolagets finansiella ställning förblir fortsatt stark efter den 
föreslagna vinstutdelningen, och att den föreslagna vinstutdelningen inte kommer att påverka 
bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt eller bolagets förmåga 
att göra eventuellt nödvändiga investeringar. 

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden anser 
styrelsen att inga hinder föreligger för att genomföra föreslagen vinstutdelning. 

_______________________ 

 

Linköping i mars 2022 

Exsitec Holding AB 

Styrelsen 

  



Bilaga 4 

 
FÖRSLAGSSTÄLLARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV VALBEREDNING SAMT 

ANTAGANDE AV VALBEREDNINGSINSTRUKTION 

Förslagsställarna föreslår att stämman beslutar att inrätta en valberedning samt antar följande 
instruktion, att gälla tills vidare, för att utse ledamöter i valberedningen och för 
valberedningens uppdrag: 

Valberedningens sammansättning och uppdrag 

Valberedningen skall bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre (3) röstmässigt största 
ägarna. Vidare ska styrelseordföranden skall vara adjungerad till valberedningen. 

Utöver styrelseordföranden ska inte någon ledamot och inte heller någon ledande 
befattningshavare i bolaget ingå i valberedningen men väl föreslå ledamot till valberedningen i 
kraft av sitt ägande genom reglerna för hur ledamöter utses enligt denna instruktion. 

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, 
arvode till var och en av styrelseledamöterna, sammansättningen av styrelsen och 
styrelseordförande, i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt 
vid behov förslag till ändringar i denna instruktion. 

Bildandet av valberedningen 

Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena i bolaget, baserat på uppgifter från 
Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation, som t 
ex ägande genom kapitalförsäkring, som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt, avgöra 
vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Baserat på denna information skall styrelsens 
ordförande utan dröjsmål kontakta de tre (3) röstmässigt största ägarna i bolaget och erbjuda 
var och en av dem att utse en ledamot till valberedningen. 

Om denna grupp med de tre (3) största aktieägarna inte kan utse minst tre (3) ledamöter 
övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägare eller 
ägargrupp tills minst tre (3) ledamöter har utsetts eller att minst tio (10) av de största ägarna 
har avstått från att utse ledamot varvid valberedningen får utgöras av det antal ledamöter som 
utsetts. 

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd. Den ledamot 
som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara valberedningens ordförande om 
inte valberedningen själva överenskommer om annat.  

Valberedningens ledamöter erhåller inget arvode men bolaget ska svara för skäliga kostnader 
hänförliga till valberedningens arbete. 

Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill att nästa valberedning utsetts. 

Styrelsens ordförande skall kalla till valberedningens första sammanträde.  

Förändring av valberedningen 

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om 
valberedningen så bedömer erforderligt, en ny ledamot utsedd av samma aktieägare ersätta 
denne. För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat 



sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer 
lämpligt, den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en ny 
ledamot. Om ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag 
slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av 
valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt. 

Denna instruktion gäller tills dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion. 

_______________________ 

 

  



Bilaga 5 
 

STYRELSENS FÖR EXSITEC HOLDING AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV 
LÅNGSIKTIGT PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM 2022 FÖR MEDARBETARE I 
BOLAGET 

Styrelsen för Exsitec Holding AB, org.nr 559116–6532, föreslår att bolagsstämman beslutar att 

inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter inom 

bolaget (”LTI 2022”) i enlighet med punkterna 12 (a) och (b) nedan.  

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos 

ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget. Styrelsen anser att det 

ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för 

bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. 

Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas 

stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet. 

Styrelsens förslag om införande av LTI 2022 enligt punkt (a) och (b) nedan utgör ett 

sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.  

Nedan beskrivs de närmare villkoren och principerna för LTI 2022, indelad i två serier; Serie 1 

riktad till ledande befattningshavare och Serie 2 riktad till personer med chefsbefattning och 

andra nyckelpersoner i bolaget. 

Punkt 12 (a) – Serie 1 

Programmet löper över ungefär 4 år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas 

aktierätter som ger rätt till att förvärva aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande 

aktiens kvotvärde.  

För LTI 2022, Serie 1 ska följande villkor gälla:  
 

1. Högst 20 000 aktierätter ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2022 Serie 1, varvid varje 
person inom kategorin kan erbjudas högst 10 000 aktierätter. 

 
2. Tilldelningen av aktierätter ska kunna ske fram till och med årsstämman 2023. Under 

denna period har styrelsen rätt att vid tre (3) tillfällen tilldela aktierätter på sådant vis 
att löptiden för aktierätten minst uppgår till fyra (4) år från tidpunkten för tilldelning 
och att deltagarens möjlighet att utnyttja aktierätten enligt punkten 6 nedan kan göras 
under tre (3) månader efter löptidens utgång. 

 
3. LTI 2022 Serie 1 ska omfatta högst 4 ledande befattningshavare i bolaget. VD omfattas 

ej av LTI 2022. De tilldelade aktierätterna tjänas in efter 4 år, räknat från 
tilldelningstillfället för respektive deltagare. 

 
4. Tilldelning av aktierätter förutsätter att (i) deltagarens anställning eller uppdrag hos 

bolaget inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag, samt (ii) att deltagaren 
har ingått separat avtal gällande aktierätterna med bolaget. Styrelsen ska tillse att 



avtalen med deltagarna innehåller bestämmelser om att aktierätterna inte kan 
överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade aktierätter 
förfaller värdelösa i samband med att deltagarens anställning eller uppdrag hos 
bolaget upphör.  

 
5. Aktierätterna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.  

 
6. Förutsatt att aktierätter tilldelats och intjänats, berättigar varje aktierätt innehavaren 

att under tiden från och med den 1 juni 2026 till och med den 15 augusti 2027  i 
enlighet med de begränsningar som anges i punkten 2 ovan samt enligt bolagets 
bestämmande, antingen (a) förvärva en (1) aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet 
på aktien (bolaget nuvarande kvotvärde är 0,05 kronor per aktie) eller (b) 
vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i 
bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien.  

 
7. Deltagande i LTI 2022 Serie 1 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, 

dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga 
administrativa kostnader och ekonomiska insatser.  

 
8. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och 

hanteringen av LTI 2022 Serie 1. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra 
anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. 
Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid 
avsluta LTI 2022, helt eller delvis.  

 
9. Antalet aktier som varje aktierätt kan berättiga till förvärv av ska omräknas i händelse 

av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att 
det ekonomiska värdet av en aktierätt inte ska påverkas av sådana händelser.  

 
Punkt 12 (a) – Serie 2 

Programmet löper över ungefär 3 år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas 

aktierätter som ger rätt till att förvärva aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande 

aktiens kvotvärde.  

För LTI 2022, Serie 2 ska följande villkor gälla:  

 

1. Högst 40 000 aktierätter ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2022 Serie 2, varvid varje 
person inom kategorin kan erbjudas högst 2 000 aktierätter. 
 

2. Tilldelningen av aktierätter ska kunna ske fram till och med årsstämman 2023. Under 
denna period har styrelsen rätt att vid tre (3) tillfällen tilldela aktierätter på sådant vis 
att löptiden för aktierätten minst uppgår till tre (3) år från tidpunkten för tilldelning 
och att deltagarens möjlighet att utnyttja aktierätten enligt punkten 6 nedan kan göras 
under tre (3) månader efter löptidens utgång. 
 

3. LTI 2022 Serie 2 ska omfatta högst 50 personer i chefsbefattning och nyckelpersoner i 
bolaget. De tilldelade aktierätterna tjänas in efter 3 år, räknat från tilldelningstillfället 
för respektive deltagare. 
 



4. Tilldelning av aktierätter förutsätter att (i) deltagarens anställning eller uppdrag hos 
Bolaget inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag, samt (ii) att deltagaren 
har ingått separat avtal gällande aktierätterna med bolaget. Styrelsen ska tillse att 
avtalen med deltagarna innehåller bestämmelser om att aktierätterna inte kan 
överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade aktierätter 
förfaller värdelösa i samband med att deltagarens anställning eller uppdrag hos 
bolaget upphör.  
 

5. Aktierätterna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.  
 

6. Förutsatt att aktierätter tilldelats och intjänats, berättigar varje aktierätt innehavaren 
att under tiden från och med den 1 juni 2025 till och med den 15 augusti 2026 i 
enlighet med de begränsningar som anges i punkten 2 ovan samt enligt bolagets 
bestämmande, antingen (a) förvärva en (1) aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet 
på aktien (bolagets nuvarande kvotvärde är 0,05 kronor per aktie) eller (b) 
vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i 
bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien.  

 
7. Deltagande i LTI 2022 Serie 2 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, 

dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga 
administrativa kostnader och ekonomiska insatser.  

 
8. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och 

hanteringen av LTI 2022 Serie 2. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra 
anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. 
Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid 
avsluta LTI 2022 Serie 2, helt eller delvis.  

 
9. Antalet aktier som varje aktierätt kan berättiga till förvärv av ska omräknas i händelse 

av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att 
det ekonomiska värdet av en aktierätt inte ska påverkas av sådana händelser.  

 
Utspädning och kostnader m.m. 

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av aktierättsprogrammet 2022 
(Serie 1 & 2), inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av 
säkringsåtgärder på grund av exponering mot sociala avgifter som kan uppstå, är 0,61 procent 
av det totala antalet aktier i bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande 
aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Med beaktande även av 
incitamentsprogram 2017/2023 där 512 500 aktier kan komma att emitteras, inklusive det 
incitamentsprogram som styrelsen föreslagit årsstämman 2022, kan den maximala 
utspädningen komma att bli 4,43 procent.  
 
Aktierätterna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, 
utan påverkan på bolagets kassaflöde. Om aktierätter utnyttjas kommer LTI 2022 därutöver att 
medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror 
dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många aktierätter som tjänas in, och dels 
på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. aktierätternas värde vid 
utnyttjandet under perioden 2025 till och med 2027. Sociala avgifter kommer att 
kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden. Bolaget kan komma att säkra för 



hela exponeringen mot sociala avgifter genom en emission av teckningsoptioner på det sätt 
som framgår av styrelsens förslag enligt punkt 12 (b) nedan, vilka kan komma att utnyttjas av 
en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av aktierätterna. Om bolaget väljer att 
genomföra sådana säkringsåtgärder kommer inte de sociala avgifterna att påverka bolagets 
kassaflöde. 
 
Baserat på antagandet att samtliga aktierätter som ingår i LTI 2022 tjänas in, en antagen 
aktiekurs om 249 kronor för serie 1 respektive 226 kronor för serie 2 vid utnyttjandet av 
aktierätterna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 
procent, beräknas de totala kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, att uppgå 
till 14 606 830 kronor, vilket motsvarar cirka 1 procent av bolagets totala årliga lönekostnader 
för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på uppskattade lönekostnader för 
räkenskapsåret 2022.  
 
Beredning av förslaget 

Styrelsen har utarbetat LTI 2022 i samråd med externa rådgivare.  

 

Punkt 12 (b) – Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av 

teckningsoptionerna till deltagare och tredje part – Serie 1 

Styrelsen föreslår att bolaget ska emittera högst 26 284 teckningsoptioner, varav 20 000 

teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier eller teckningsoptioner till 

deltagarna i LTI 2022 enligt villkoren för programmet, och 6 284 ska emitteras för säkring av 

bolagets exponering mot sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av 

aktierätter. Aktiekapitalet kan öka med högst 1 314,20 kronor.  

 

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, endast tillkomma bolaget. Vidareöverlåtelse av 20 000 
teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2022 
eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagarna, i enlighet med 
villkoren för LTI 2022. Vidareöverlåtelse av 6 284 teckningsoptioner ska kunna ske till 
tredje part med vilken/vilka bolaget ingått en överenskommelse i syfte att inbringa 
kapital för täckning av exponeringen mot sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av 
aktierätter. 

 
2. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2022. 
 
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.  

 
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom en månad från dagen för 

emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.  
 

5. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och 
med den 1 juni 2026 till och med den 15 augusti 2027.  
 

6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs 
motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de 
fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria 
överkursfonden. 



 
7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den 

avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.  
 
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga 

villkoren för teckningsoptionerna, Bilaga A. 
 

9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar 
som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos 
Bolagsverket.  

 
Punkt 12 (b) – Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av 

teckningsoptionerna till deltagare och tredje part – Serie 2 

Styrelsen föreslår att bolaget ska emittera högst 52 568 teckningsoptioner, varav 40 000 

teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier eller teckningsoptioner till 

deltagarna i LTI 2022 enligt villkoren för programmet, och 12 568 ska emitteras för säkring av 

bolagets exponering mot sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av 

aktierätter. Aktiekapitalet kan öka med högst 2 628,40 kronor.  

 

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, endast tillkomma bolaget. Vidareöverlåtelse av 40 000 
teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2022 
eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagarna, i enlighet med 
villkoren för LTI 2022. Vidareöverlåtelse av 12 568 teckningsoptioner ska kunna ske till 
tredje part med vilken/vilka bolaget ingått en överenskommelse i syfte att inbringa 
kapital för täckning av exponeringen mot sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av 
aktierätter. 

 
2. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2022. 
 
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.  

 
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för 

emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.  
 

5. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och 
med den 1 juni 2025 till och med den 15 augusti 2026.  
 

6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs 
motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de 
fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria 
överkursfonden. 

 
7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den 

avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.  
 
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga 

villkoren för teckningsoptionerna, Bilaga B. 



 
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar 

som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos 
Bolagsverket.  

 
Majoritetskrav 

För giltigt beslut under punkten 12 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar 

(9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

_______________________ 

 

Linköping i mars 2022 

Exsitec Holding AB 

Styrelsen 

  



Bilaga A 

 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I EXSITEC 
HOLDING AB 

§ 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” Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532; 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB; 

”Innehavare” innehavare av Optionsrätt med rätt till Teckning av nya Aktier; 

”Marknadsplats” Nasdaq First North Growth Market eller annan liknande reglerad eller 
oreglerad marknad eller multilateral handelsplattform; 

”Optionsbevis” bevis till vilket knutits ett visst antal Optionsrätter; 

”Optionsrätt” rätt att teckna Aktie mot kontant betalning; 

”Teckning” teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt; och 

”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske. 

 

§ 2 Optionsrätter 

Det sammanlagda antalet Optionsrätter uppgår till högst 26 284. Bolaget håller ett register 
över Optionsrätterna. Om Innehavare begär det kan som representation för Optionsrätt ett 
Optionsbevis ställt till viss man eller order lämnas till Innehavaren. 



 

Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Optionsrätterna 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 Optionsrätter samt meddela Bolaget 
erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket Innehavarens Optionsrätter ska 
registreras. 

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 Optionsrätterna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto. 

§ 3 Rätt att teckna nya Aktier 

Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 15 
augusti 2027, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för 
varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen per Aktie motsvarar kvotvärdet på 
Aktien. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. 

Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det 
antal Aktier som avses med anmälan om Teckning. 

Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 

§ 4 Teckning av Aktier 

Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Optionsrätt är registrerad på Avstämningskonto 
ska följande gälla. Vid Teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till 
Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Optionsrätt inte är registrerad på 
Avstämningskonto ska Teckning ske genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget 
varvid antalet Optionsrätter som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska Innehavare i 
förekommande fall inlämna motsvarande Optionsbevis till Bolaget. 

Anmälningssedlar/teckningslistor kommer under teckningsperioden att samlas för registrering 
hos Bolagsverket vid maximalt tre separata tillfällen. Det kommer inte ske löpande 
registreringar hos Bolagsverket för de anmälningssedlar/teckningslistor som inkommer under 
teckningsperioden. 

§ 5 Betalning 

Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen 
avser. 

§ 6 Införande i aktiebok m.m. 

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. 

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. 

§ 7 Rätt till vinstutdelning 

Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
det att Teckning verkställts. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning i 
förekommande fall rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma 
efter det att Teckning verkställts. 

§ 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt 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 Optionsrätt: 

15. 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. 

16. 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt 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. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje 
Optionsrätt 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 
Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, varvid 
det antal Aktier, som varje Optionsrätt före omräkning berättigar till Teckning av, upptas 
interimistiskt på Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Optionsrätt 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 
Optionsrätt. 

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 Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt 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 
Optionsrätt 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 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt 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, värdeft 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 2 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 Optionsrätt. Omräkningen ska baseras på 
den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 2 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 Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt 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. 

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje 
Optionsrätt 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 2 
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 2 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt. 

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 Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt 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) 



___________________________________________________ 
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 
Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 Optionsrätten 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. 

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 Optionsrätt 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 Optionsrätten 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 Optionsrätten under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft. 

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 Optionsrätt inte ske. Om 
konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning. 

Vid företagsrekonstruktion får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt 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 Optionsrätterna 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 Optionsrätter. 

§ 12 Tillämplig lag 

Svensk lag gäller för dessa Optionsrätter 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. 

 

_______________________ 

 
  



Bilaga B 

 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I EXSITEC 
HOLDING AB 

§ 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” Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532; 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB; 

”Innehavare” innehavare av Optionsrätt med rätt till Teckning av nya Aktier; 

”Marknadsplats” Nasdaq First North Growth Market eller annan liknande reglerad eller 
oreglerad marknad eller multilateral handelsplattform; 

”Optionsbevis” bevis till vilket knutits ett visst antal Optionsrätter; 

”Optionsrätt” rätt att teckna Aktie mot kontant betalning; 

”Teckning” teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt; och 

”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske. 

 

§ 2 Optionsrätter 

Det sammanlagda antalet Optionsrätter uppgår till högst 52 568. Bolaget håller ett register 
över Optionsrätterna. Om Innehavare begär det kan som representation för Optionsrätt ett 
Optionsbevis ställt till viss man eller order lämnas till Innehavaren. 



 

Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Optionsrätterna 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 Optionsrätter samt meddela Bolaget 
erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket Innehavarens Optionsrätter ska 
registreras. 

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 Optionsrätterna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto. 

§ 3 Rätt att teckna nya Aktier 

Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 15 
augusti 2026, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för 
varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen per Aktie motsvarar kvotvärdet på 
Aktien. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. 

Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det 
antal Aktier som avses med anmälan om Teckning. 

Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 

§ 4 Teckning av Aktier 

Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Optionsrätt är registrerad på Avstämningskonto 
ska följande gälla. Vid Teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till 
Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Optionsrätt inte är registrerad på 
Avstämningskonto ska Teckning ske genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget 
varvid antalet Optionsrätter som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska Innehavare i 
förekommande fall inlämna motsvarande Optionsbevis till Bolaget. 

Anmälningssedlar/teckningslistor kommer under teckningsperioden att samlas för registrering 
hos Bolagsverket vid maximalt tre separata tillfällen. Det kommer inte ske löpande 
registreringar hos Bolagsverket för de anmälningssedlar/teckningslistor som inkommer under 
teckningsperioden. 

§ 5 Betalning 

Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen 
avser. 

§ 6 Införande i aktiebok m.m. 

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. 

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. 

§ 7 Rätt till vinstutdelning 

Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
det att Teckning verkställts. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning i 
förekommande fall rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma 
efter det att Teckning verkställts. 

§ 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt 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 Optionsrätt: 

17. 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. 

18. 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt 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. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje 
Optionsrätt 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 
Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, varvid 
det antal Aktier, som varje Optionsrätt före omräkning berättigar till Teckning av, upptas 
interimistiskt på Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Optionsrätt 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 
Optionsrätt. 

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 Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt 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 
Optionsrätt 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 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt 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. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat 
antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 2 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 Optionsrätt. Omräkningen ska baseras på 
den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 2 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 Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt 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. 

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje 
Optionsrätt 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 2 
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 2 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt. 

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 Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt 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) 



___________________________________________________ 
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 
Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 Optionsrätt 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 Optionsrätten 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. 

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 Optionsrätt 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 Optionsrätten 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 Optionsrätten under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft. 

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 Optionsrätt inte ske. Om 
konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning. 

Vid företagsrekonstruktion får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt 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 Optionsrätterna 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: 

iii) Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress; 

iv) antal Optionsrätter. 

§ 12 Tillämplig lag 

Svensk lag gäller för dessa Optionsrätter 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. 

 

_______________________ 

 
  



Bilaga 6 
 

STYRELSENS FÖR EXSITEC HOLDING AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR 

STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSIONER 

Styrelsen för Exsitec Holding AB, org.nr 559116–6532, föreslår att stämman fattar beslut om 

att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande 

årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om 

nyemission av aktier. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission mot kontant 

betalning, mot betalning med apportegendom eller mot betalning genom kvittning. 

Nyemission ska också i övrigt kunna förenas med villkor. Genom emissionsbeslut med stöd av 

bemyndigandet varvid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker, ska ökningen av aktie-

kapitalet i bolaget inte kunna ökas med mer än tio procent av bolagets registrerade 

aktiekapital vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Nyemission med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att nyemissionen 

genomförs på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i 

förekommande fall. 

Skälet till förslaget och möjligheten till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt 

är att kunna tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande, att stärka bolagets kapitalbas på ett 

snabbt och kostnadseffektivt sätt samt för att finansiera eller medge flexibilitet i samband med 

förvärv.  

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i 

beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket. 

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

_______________________ 

 

Linköping i mars 2022 

Exsitec Holding AB 

Styrelsen 


