Material for the extraordinary meeting of
shareholders in
PETROSIBIR AB (publ)

Tuesday, 19 January 2010

ORDER OF BUSINESS
at the extraordinary general meeting of shareholders in

PETROSIBIR AB
Tuesday, 19 January 2010

1.

Appointment of meeting chairman

2.

Preparation and approval of voting register

3.

Selection of one to two persons to review and approve
the meeting minutes

4.

Determination if meeting has been duly convened

5.

Approval of the order of business

6.

Amendment of the articles of association

7.

Election of members to the board of directors and
resolution on board directors’ compensation

8.

Share option issuance

9.

Ratification of decision on convertible notes issuance

10.

Conclusion of the meeting

Proposals for resolutions to be presented at the extraordinary
meeting of shareholders of Petrosibir AB (publ)
Tuesday, 19 January 2010
Board of directors’ proposal to amend the articles of association (item 6)
The board of directors proposes that the meeting vote to amend the company’s articles of
association as regards company name, limits for share capital and number of shares, as well as
the number of board directors.
The proposal entails the amending of the company name to Shelton Petroleum AB. The share
capital limit in the articles of association is proposed to be raised to be a minimum of SEK 35
million and a maximum of SEK 140 million. Consequently, the limit for the number of shares is
proposed to be raised to a minimum of 350 million and a maximum of 1.4 billion. The number of
board directors is proposed to be a minimum of three and a maximum of eight.
The proposal entails the following amendments to sections § 1, § 4 (first paragraph), § 6 and § 7 of
the articles of association:
§ 1 Company name
Current wording:
The company’s name is Petrosibir AB. The company is a public company (publ).
Proposed wording:
The company’s name is Shelton Petroleum AB. The company is a public company (publ).
§ 4 Share capital
Current wording in the first paragraph:
The share capital shall be a minimum of SEK 20 824 381.20 and a maximum of SEK
83 297 524.80.
Proposed wording in the first paragraph:
The share capital shall be a minimum of SEK 35 000 000 and a maximum of SEK 140 000 000.
§ 6 Number of shares
Current wording:
The number of shares shall be a minimum of 208 243 812 and a maximum of 832 975 248.
Proposed wording:
The number of shares shall be a minimum of 350 000 000 and a maximum of 1 400 000 000.
§ 7 Board of directors

Current wording:
The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of seven directors. A
nomination committee shall nominate persons for election to the board. The criteria for appointment
of members to the nomination committee shall be decided at the meetings of shareholders.
Proposed wording:
The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of eight directors. A
nomination committee shall nominate persons for election to the board. The criteria for appointment
of members to the nomination committee shall be decided at the meetings of shareholders.

The entirety of the proposed articles of association appear in attachment 1 hereto.

Proposal for election of board directors and resolution on directors’ compensation (item 7)
The nomination committee proposes the election of Richard N. Edgar, Zenon Potoczny and Bruce
D. Hirsche to the board of directors. These candidates for board director were board directors in
Shelton Canada Corp. prior to the merger. Zenon Potoczy was additionally President and Chief
Executive Officer of Shelton Canada Corp. and following the merger will be active in the group on a
full-time basis. In order to fulfill the requirement that only one board director be a member of
management, Robert Karlsson will step down as board director and, following the merger, be
President and CEO of the company.
Richard N. Edgar
62 years of age, BSc, PGeol
Chairman of the board of Shelton Canada Corp. Richard N. Edgar is a geologist and has been
active in the oil industry in Canada and internationally since 1972.
Zenon Potoczny
52 years of age, MSc, MBA
Board director of Shelton Canada Corp. between 1994-2009. President and Chief Executive Officer
between 1996-2009. Zenon Potoczny has many years of experience in the oil industry.
Bruce D. Hirsche
61 years of age, QC, LLM
Board director of Shelton Canada Corp. between 1997-2009. Attorney-at-law and partner in the law
firm Parlee McLaws LLP in Edmonton, Canada. Bruce D. Hirsche has many years of experience of
service on boards, corporate governance and public company law.
Should the proposal be adopted, the board of directors will consist thereafter of Per Höjgård
(chariman), Ulf Cederin, Peter Geijerman, Katre Saard, Richard N. Edgar, Zenon Potoczny and
Bruce D. Hirsche.
Of the candidates for board director, Richard N. Edgar and Bruce D. Hirsche are to be considered
to be independent in relation to the company, management, and its majority shareholders. Via his
employment, Zenon Potoczy cannot be considered to be independent in these regards. The
candidates for board director fulfill the requirements of applicable legislation regarding
independence in relation to the company, its management and its majority shareholders.
It is proposed that the meeting resolve that each of the new board directors receive annual
compensation of SEK 75,000 (to be reduced proportionately in relation to the length of service on

the board).
The nomination committee comprises:
Björn Lindström (Chairman of the nomination committee, representing Alpcot Capital Management
as well as Corso Holding).
Per Höjgård (Chairman of the board of directors. Independent in relation to the company and its
majority shareholders).
Lars Hylander (Independent in relation to the company and its majority shareholders).

Share option issuance (item 8)
Shareholders representing approx. 30 per cent. of the shares in the company recommend that the
extraordinary meeting of shareholders vote to issue a maximum of 8 000 000 share options. Each
share option shall entitle the holder to subscribe to one new B-share in the company. Subscription
to new shares via the share options shall occur during the period of 15-31 January 2013.
The share options shall be issued at a share price corresponding to a calculated market value of
the share options, applying the Black & Scholes model, based on a subscription price upon
execution of the options of 150 per cent. of the average, volume-weighted share price on the NGM
Equity exchange during the period 4-18 January 2010, though not below the share’s current quota
value.
In a departure from shareholders’ preferential rights, the share options shall be issued to the
proposed board directors Richard N. Edgar (a maximum of 2 million) and Zenon Potoczny (a
maximum of 4 million), as well as to the recently-appointed CFO of the company, Joakim Hedlund
(a maximum of 2 million). The reason for departing from shareholders’ preferential rights is the
company’s desire to promote its long-term interests by making available to certain of the
company’s board directors and employees a well-considered incentives scheme, which gives them
the opportunity to participate in a positive development of the company’s worth. The proposal
entails an increase of the share option program that was approved at the 9 July 2009 extraordinary
meeting of shareholders.
Upon full subscription of the total 8 million share options, the increase in the company’s share
capital will be SEK 800 000, corresponding to approx. 3.8 per cent. of the share capital prior to the
issuance relating to the merger with Shelton Canada Corp. Upon full subscription based on the all
the share options issued now as well as the 8 676 812 share options issued previously, the
increase in the company’s share capital will amount to SEK 1 676 812. This corresponds to a
dilution effect of approx. 4.4 per cent. after the completed merger with Shelton Canada Corp.
It is proposed that the board of directors, or the board that is elected immediately after, be given
the right to make minor adjustments to the decision above, which may arise as a result of
registering the share options with the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) or
Euroclear Sweden AB.
The board shall retain the right to decide if the share options shall be connected to Euroclear
Sweden AB. The same shall apply as regards previously-issued share options.
The board has prepared a report on material events, which appears as attachment 2 hereto.
The extraordinary meeting of shareholders is encouraged to adopt the resolution on issuance that

appears at attachment 3 hereto.
For the share options generally, the terms and conditions appearing at attachment 4 hereto shall
apply.

Ratification of a convertible notes issuance (item 9)
With reference to the authority granted to it at the shareholders’ meeting, the board of Petrosibir
has decided to carry out an issue of convertible notes of approx. SEK 30 million nominal. The
convertible notes fall due on 31 December 2011 and run at annual rate of 8 per cent. The
conversion price is SEK 0.60 per share during the first year and SEK 0.70 per share during the
second year.
The issue is directed to a select group of investors, including Alpcot Capital Management Ltd,
Corso Holding and Katre Saard, among others. In this regard, the approval of the shareholders’
meeting is required, in accordance with the so-called Lex Leo (Chapter 16 of the Swedish
Companies Act (Aktiebolagslagen)). The board recommends that the shareholders’ meeting ratify
the decision to issue convertible notes insofar as the private placement is directed at Alpcot Capital
Management Ltd (SEK 600 000 nominal), Corso Holding (SEK 4 980 000 nominal) and Katre
Saard (SEK 600 000 nominal).
Conditions and majority requirement for the passing of resolutions
With the exception of the ratification of the decision to issue convertible notes as well as part of the
proposal to issue share options, the proposals put forth for consideration are conditional upon the
completion of the merger now underway between Petrosibir and Shelton Canada Corp. via a plan
of arrangement under Canadian law. This is expected to have occurred by the time of the meeting
of shareholders.
For the proposal at item 6 above to be duly adopted, the resolution must be supported by
shareholders representing at least two-thirds of each of the votes cast as well as the shares
represented at the meeting.
For the proposals at items 8 and 9 above to be duly adopted, the resolution must be supported by
shareholders representing at least nine-tenths of each of the votes cast as well as the shares
represented at the meeting.

Other matters
The company currently (prior to the issue of a maximum of 171 925 223 B-shares regarding the
merger with Shelton Canada Corp.) has 208 243 812 shares outstanding, of which 9 028 593 are
A-shares (ten votes/share) and 199 215 219 are B-shares (one vote/share). The number of votes is
289 501 149.
Stockholm, January 2010
PETROSIBIR AB (publ)
The board of directors

Shelton Petroleum AB

Attachment 1

Org.nr. 556468-1491

ARTICLES OF ASSOCIATION
Adopted at the extraordinary meeting of shareholders on 19 January 2010
_____________________________________________
§ 1 Name
The company's name is Shelton Petroleum AB. The company is a public company (publikt).

§ 2 Registered office
The company's registered office shall be situated in Stockholm.
§ 3 Objects of the company's business
The objects of the company's business are to carry out production and/or exploration of natural
resources under its own name, via subsidiaries or via smaller partnerships, as well as to conduct
any other activity compatible therewith.

§ 4 Share capital
The share capital shall be a minimum of SEK 35 000 000 and a maximum of SEK 140 000 000.
The share capital shall be divided into two series, A and B. A-shares entitle the holder to ten (10)
votes per share, whereas B-shares entitle the holder to one (1) vote per share.
The quantity of A-shares and B-shares shall be issued in such a way that either A-shares or B-shares
correspond to the total number of shares in the company.
If the company decides to issue new A-shares and B-shares as payment other than non-cash
consideration, holders of A-shares and B-shares, respectively, shall be given right of first priority to
subscribe to new shares of the same series type in relation to the number of shares the holder
previously held (primary right of precedence). Remaining shares not subscribed to under primary
right of precedence shall be offered for subscription to all shareholders (subsidiary right of
precedence). If shares offered in this way are insufficient in quantity to be subscribed to under
subsidiary right of precedent, then the shares shall be divided between subscribers in relation to
the number of shares they previously held and, to the extent such division is not possible, they
shall be distributed by lottery.
If, as payment other than non-cash consideration, the company decides to issue either solely Ashares
or B-shares or share options or convertible notes or shares, all shareholders regardless of
their share series type shall have right of precedence to subscribe to such new shares, options or
convertible notes or shares, in relation to the number of shares they previously held.
The above shall not entail any restriction on the company's ability to decide on non-preferential
rights issuances.
Upon an increase in share capital due to a bonus share issuance, new shares shall be issued for

each share type in relation to the number of shares of each type that existed previously. Upon such
issuance, old shares of one type shall entail the right to new shares of the same type. This shall not
entail any restriction on the company's ability to issue shares of a new series type via a bonus
share issuance, once it has amended the company's articles of association accordingly

§ 5 Share conversion
A-shares shall be converted to B-shares upon the demand of A-shareholders.
A conversion request is submitted to the company's board of directors, which in any event
considers the matter at the first board meeting of the calendar year. If the request is granted, the
board shall register the conversion without delay and shall have implemented the conversion by the
time it is registered. The board of directors may nonetheless consider a request for the conversion
of A-shares to B-shares at other meetings of the board during the year.
§ 6 Number of shares
The number of shares shall be a minimum of 350 000 000 and a maximum of 1 400 000 000.

§ 7 The board of directors
The board of directors shall consist of at least three (3) and at most eight (8) members. A
nomination committee shall nominate persons for election to the board. The criteria for appointment
of members to the nomination committee shall be decided at the meetings of shareholders.

§ 8 Auditor
The company's annual report, as well as the director's report and board's statement shall be
reviewed by one to two auditors and at most two deputy auditors, who are appointed at the
company's annual general meeting.

§ 9 Financial year
The company's financial year shall be the calendar year.
§ 10 Notice to attend meetings
Notice of the Annual General Meeting and any Extraordinary General Meeting at which a proposal
for amendment of the articles of association is to be considered shall be given not earlier than six
weeks and not sooner than four weeks before the meeting. Notice of any other Extraordinary
General Meetings shall be given not earlier than six weeks and not sooner than two weeks before
to the meeting. Notice convening any meeting shall be given through announcement in the Postoch
Inrikes Tidningar (the Swedish Gazette) and in Svenska Dagbladet.

§ 11 Participation at general meeting of shareholders
Shareholders who wish to participate in a General Meeting of shareholders shall give notice to the

company of his or her intention to participate in the meeting no later than 16.00 the day that is set
forth in the notice of the meeting. The aftorementioned final day shall not be a Sunday nor any
other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not
fall prior to the fifth weekday before the meeting.

§ 12 Annual General Meeting
The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial
year. The order of business of the ordinary general meeting shall comprise the following:
1) Election of the chairman of the meeting
2) Preparation and approval of the list of shareholders entitled to vote at the meeting
3) Appointment of one or two persons to verify the minutes of the meeting
4) Determination of whether the meeting has been properly convened
5) Approval of the proposed order of business
6) Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated
annual report and the auditor's report for the group
7) Adoption of resolutions concerning:
a) the adoption of the company's income statement and balance sheet and, where applicable, the
consolidated income statement and the consolidated balance sheet
b) the appropriation of the company's profit or loss result, in accordance with the adopted balance
sheet; and
c) granting of a discharge from liability for the members of the board and the managing director
8) Determination of the number of board members and, where applicable, the auditor and any
deputies to be elected at the meeting
9) Setting of remuneration for the board members and the auditors
10) Declaration of board candidates' commitments and interests in other companies; election of
board members and, where applicable, the auditor and any deputies.
11) Any other business which is to be transacted at the general meeting pursuant to the Swedish
Companies Act or the articles of association.
§ 13 Control share register
In accordance with Swedish law (1998:1479) on accounting of financial instruments, company
shares must be registered in a control share register.
_______________

Attachment 2

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsen i Petrosibir AB, org. nr 556468-1491 (”Petrosibir”), får härmed avge följande redogörelse
enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551).
Efter avgivande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2008 har de händelser av väsentlig
betydelse för Petrosibirs ställning inträffat som framgår av Petrosibirs delårsrapport för tredje
kvartalet 2009, som offentliggjordes den 12 november 2009, samt Petrosibirs pressmeddelanden
för tiden därefter, se Bilaga A-G. Vidare har Shelton Canada Corp. offentliggjort det
pressmeddelande avseende samgåendet mellan Petrosibir och Shelton Canada Corp. som
framgår av Bilaga H.
Stockholm den 5 januari 2010

PETROSIBIR AB (publ)

__________________________
Per Höjgård

_________________________
Peter Geijerman

_________________________
Robert Karlsson

________________________
Ulf Cederin

_________________________
Katre Saard
Bilaga A

Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Bilaga B-G

Pressmeddelanden av den 23 november, 26 november, 4 december, 17 december
(två stycken) samt 29 december 2009

Bilaga H

Pressmeddelande av Shelton Canada Corp. av den 31 december 2009

Attachment 3
FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER
Bolagsstämman i Petrosibir AB föreslås fatta följande beslut

Det beslutades om emission av teckningsoptioner.
Följande villkor skall gälla för emissionen:
1. Antalet emitterade teckningsoptioner skall vara högst 8.000.000.
2. Varje teckningsoption skall ge rätt att under tiden 15 – 31 januari 2013 teckna en ny B-aktie
i bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den genomsnittliga
volymviktade kursen för Petrosibirs B-aktie på NGM Equity under perioden 4 - 18 januari
2010, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. om Vid full teckning av emissionen samt
fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 800.000 SEK.
3. Teckning och betalning av teckningsoptionerna skall ske senast den 28 februari 2010.
4. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Richard
N. Edgar (högst 2 miljoner), Zenon Potoczny (högst 4 miljoner) samt Joakim Hedlund
(högst 2 miljoner).

5. Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde
för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen.
6. Överteckning av emissionen kan inte ske.
7. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga.
8. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av
§ 8 i villkoren för teckningsoptionerna, se Bilaga.

Attachment 4

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013
PETROSIBIR AB (under namnändring till SHELTON PETROLEUM AB)
§ 1 Definitioner
I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits
nedan.
”aktie”

en aktie av serie B i bolaget med kvotvärde om tio öre;

“bankdag”

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

“bolaget”

Petrosibir AB (under namnändring till Shelton Petroleum AB),
(organisationsnummer 556468-1491);

“Euroclear”

Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) eller annan central
värdepappersförvaltare enligt 2 kap lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument;

”innehavare”

innehavare av teckningsoption;

“teckning”

sådan teckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap.
aktiebolagslagen (2005:551);

“teckningskurs”

den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske;

“teckningsoption”

rätt att teckna en (1) aktie av serie B i bolaget mot betalning i
pengar enligt dessa villkor.

§ 2 Teckningsoptioner
Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 8 000 000 stycken.
Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt
4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga
teckningsoptionsbevis kommer att utges.
Teckningsoptionerna registreras för innehavarens räkning på konto i bolagets
avstämningsregister. Registrering avseende teckningsoptionerna till följd av
åtgärder enligt §§ 6, 7, 8 och 11 ska ombesörjas av Euroclear eller kontoförande institut.
Övriga registreringsåtgärder kan företas av Euroclear eller kontoförande institut.

§ 3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs
Innehavare ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i
bolaget.
Teckningskursen ska uppgå till ett belopp om 150 procent av den genomsnittliga
volymviktade kursen under perioden 4 -18 januari 2010, dock ej under aktiens aktuella
kvotvärde.
Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8
nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda
antalet teckningsoptioner berättigar, det vill säga bråkdelar av aktier kan ej tecknas.
Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att
teckna aktier i bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.
§ 4 Anmälan om teckning
Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under
tiden från och med den 15 januari till och med den 31 januari 2013 eller till och
med den tidigare dag som följer av § 8 mom. K., L. och M. nedan.
Vid sådan anmälan ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolaget.
Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.
Inges inte anmälan om teckning av aktier inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt
enligt teckningsoptionerna att gälla.
§ 5 Betalning
Vid anmälan om teckning ska betalning erläggas kontant på en gång för det antal aktier
som anmälan om teckning avser till ett av bolaget anvisat konto.
§ 6 Införing i aktieboken m.m.
Teckning verkställs genom att de nya aktierna interimistiskt registreras på
avstämningskonton genom bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt
rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan,
senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på avstämningskonto.
Om bolaget inte är avstämningsbolag vid anmälan om teckning, verkställs teckning
genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok som interimsaktier.

Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, upptas de nya aktierna i bolagets aktiebok
som aktier.
§ 7 Utdelning på ny aktie
De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
Om bolaget inte är avstämningsbolag medför de nytecknade aktierna rätt till
vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att teckning
verkställts.
§ 8 Omräkning i vissa fall
Beträffande den rätt, som ska tillkomma innehavare av teckningsoption vid vissa
bolagshändelser såsom om aktiekapitalet och/eller antalet aktier före aktieteckning ökas
eller minskas, samt i vissa andra fall, ska följande gälla:
A.

Genomför bolaget en fondemission ska teckning – där anmälan om
teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte
kalenderdagen 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
deltaga 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 deltaga
i emissionen.
Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en
omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som
varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres
enligt följande formler:
omräknad
teckningskurs =

föregående teckningskurs x antalet aktier före
fondemissionen
antalet aktier efter fondemissionen

omräknat antal aktier
som varje teckningsoption
berättigar till =
teckning av

föregående antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av 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.

Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktier ska
mom. A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall
som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive
uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C.

Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att
teckna nya aktier mot kontant betalning eller kvittning – ska följande gälla
beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på
grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande, ska i beslutet anges den senaste dag då teckning ska
vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, ska
medföra rätt att deltaga i emissionen. Sådan dag får inte infalla
tidigare än tionde kalenderdagen efter det att innehavaren har
informerats om emissionsbeslutet.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning - där
anmälan om teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas
senast på femte kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar
om emissionen - verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning
enligt detta mom. C., näst sista stycket. Aktie, som tillkommit på grund
av sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket
innebär att de inte har rätt att deltaga i 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 deltaga
i emissionen.
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i
nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs
liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:
omräknad
teckningskurs =

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval

därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten
omräknat antal aktier
som varje teckningsoption
berättigar till
teckning av =

föregående antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av 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
börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NGM Equitys
officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad
marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken bolagets aktier
noteras eller handlas). 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 framräknas 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 ska
fastställas två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas
vid teckning, som verkställs därefter.
Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs,
auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad, ska en
omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet
med detta mom. C. Härvid ska istället för vad som anges beträffande
aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende
värderingsman utsedd av bolaget.
Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier
som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs
teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier, som varje
teckningsoption före omräkning berättigar till teckning av, upptas
interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje
teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier enligt
§ 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan
omräkningarna fastställts. Om bolaget inte är avstämningsbolag verkställs
teckning genom att de nya aktierna upptages i aktieboken som
interimsaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptages de nya

aktierna i aktieboken som aktier.
D.

Genomför bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner –
med företrädesrätt för aktieägarna – ska beträffande rätten till deltagande i
emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande
av teckningsoption bestämmelserna i mom. C., ovan äga motsvarande
tillämpning.
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i
emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom
en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

omräknad
teckningskurs =

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden
(aktiens genomsnittsskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens
värde

omräknat antal aktier
varje teckningsoption
berättigar till =
teckning av

föregående antal aktier som varje teckningsoption som
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs
ökad med teckningsrättens värde)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom.
C. ovan.
Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje
börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt
NGM Equitys officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från börs,
auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken
teckningsrätterna noteras eller handlas). 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.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska
fastställas två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas
vid teckning, som verkställs därefter.
Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs,
auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad, ska en
omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet
med detta mom. 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 verkställs under tiden till dess att omräknad
teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till
teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan,
äga motsvarande tillämpning.
E.

Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom. A.–D. ovan rikta
erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i
aktiebolagslagen, av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något
slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela
sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska, där
anmälan om teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie
inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad
teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs enligt
följande formler:
omräknad
teckningskurs =

omräknat antal aktier
varje teckningsoption
berättigar till =
teckning av

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under den i erbjudandet fastställda
anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)
föregående antal aktier som varje teckningsoption som
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs
ökad med inköpsrättens värde)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom.
C. ovan.
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt
rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara
inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara
genomsnittet av det för varje börsdag under ifrågavarande tid framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen
enligt NGM Equitys officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från börs,
auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken dessa
inköpsrätter noteras eller handlas). 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.
För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel
med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska
omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje

teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning så långt
möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E., varvid följande
ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som
erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet
anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar
från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa
värdepapper eller rättigheter vid NGM Equitys officiella kurslista (eller
motsvarande uppgift från börs, auktoriserad marknadsplats eller annan
reglerad marknad vid vilken dessa värdepapper eller rättigheter noteras
eller handlas), i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats
för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av
betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa
dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i
erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda
anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och antal aktier
enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda
perioden om 25 börsdagar. Om notering ej äger rum, ska värdet av rätten
till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den
marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas
ha uppkommit till följd av erbjudandet.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska
fastställas snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas
vid teckning, som verkställs efter ett sådant fastställande har skett.
Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs,
auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad, ska en
omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet
med detta mom. E. Härvid ska istället för vad som anges beträffande
aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende
värderingsman utsedd av bolaget.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad
teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till
teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan,
äga motsvarande tillämpning.
F.

Genomför bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap.
aktiebolagslagen med företrädesrätt för aktieägarna - äger bolaget besluta
att ge samtliga innehavare av teckningsoptioner samma företrädesrätt
som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje innehavare,
oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal
aktier som innehavaren skulle ha erhållit, om teckning på grund av

teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje teckningsoption
berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission.
Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som
avses i mom. E. ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga
motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som innehavaren anses
vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter den teckningskurs, som
gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.
Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med
bestämmelserna i detta mom. F., ska någon omräkning enligt mom. C., D.
eller E. ovan inte äga rum.
G.

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa
erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma
räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider tio procent av aktiens
genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag,
då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman
lämna förslag om sådan utdelning, ska, där anmälan om teckning som
görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till
erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och
ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning
av. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda
utdelningen som överstiger tio procent av aktiens genomsnittskurs under
ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres enligt
följande formler:

omräknad
teckningskurs =

omräknat antal aktier
som varje teckningsoption
berättigar till ökad
teckning av =

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under en period om 25 börsdagar 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
föregående antal aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs
med den extraordinära utdelning som utbetalas
per aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för
varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen
enligt NGM Equitys officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från börs,
auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken
bolagets aktier noteras eller handlas). 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.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska
fastställas två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25
börsdagar och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.
Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs,
auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad, och det
beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa
erhåller utdelning som enligt bolagets bedömning är att betrakta som
extraordinär i beaktande av, i möjligaste mån, de principer som anges
ovan i detta mom. G, ska en häremot svarande omräkning av
teckningskursen utföras av bolaget, som därvid har att i möjligaste mån
grunda omräkningen på de principer som anges ovan i detta mom. G.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad
teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till
teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan,
äga motsvarande tillämpning.
H.

Om bolagets aktiekapital eller reservfond skulle minskas med
återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en
omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som
varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres
enligt följande formler:

omräknad
teckningskurs =

omräknat antal aktier
som varje teckningsoption
berättigar till
teckning av =

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under en period om 25 börsdagar 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
föregående antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av x
(aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som
återbetalas per aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom.
C. ovan.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av
aktier, ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett
beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat återbetalningsbelopp per aktie =

det faktiska belopp som återbetalas på inlöst aktie
minskat med aktiens genomsnittliga börskurs under en
period om 25 börsdagar närmast före den dag då
aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen
(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 vad som angivits i mom.
C. ovan.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska
fastställas två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25
börsdagar och ska tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad
teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till
teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan,
äga motsvarande tillämpning.
Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på
börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad,
ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier
fastställas i enlighet med detta mom. H. Härvid ska istället för vad
som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien
bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.
Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier
med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är
obligatorisk, eller om bolaget - utan att fråga är om minskning av
aktiekapital - skulle genomföra återköp av egna aktier men där,
enligt bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess
tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med
minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen
och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning
av ske med tillämpning av så långt möjligt av de principer som
anges ovan i detta mom. H.
I.

Genomför bolaget åtgärd som avses i mom. A-H ovan eller annan
liknande åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt bolagets
bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med
hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej
kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som
innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig,
ska bolaget, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt
samtycke därtill, genomföra omräkningarna av teckningskursen

och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
J.

Vid omräkning enligt ovan ska teckningskursen avrundas till helt tiotal öre,
varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två
decimaler.

K.

Beslutas att bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen
får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske.
Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med bolagsstämmans
likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.
Senast i omedelbar anslutning till att bolagets styrelse beslutat att kalla till
bolagsstämma som ska ta ställning till fråga om bolaget ska träda i frivillig
likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska innehavarna genom
meddelande enligt § 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I
meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får
ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska
innehavare - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den
dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast
på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om
bolagets likvidation ska behandlas.

L.

Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, godkänna eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycke i
nämnda paragraf underteckna - fusionsplan varigenom bolaget ska uppgå
i annat bolag, eller om bolagsstämman, enligt 24 kap 17 §
aktiebolagslagen, skulle godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande
bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna delningsplan varigenom bolaget ska upplösas utan likvidation, får anmälan
om teckning därefter ej ske.
Senast i omedelbar anslutning till att bolagets styrelse beslutat att kalla till
bolagsstämma som ska ta slutlig ställning till frågan om fusion eller delning
enligt ovan, eller om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas av
samtliga aktieägare i deltagande bolag senast sex veckor före det att
sådant undertecknande sker, ska innehavarna genom meddelande enligt
§ 9 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelandet
ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda
fusionsplanen eller delningsplanen samt ska innehavarna erinras om att
anmälan om teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller
delning, eller sedan fusions- eller delningsplan undertecknats, i enlighet
med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion eller delning enligt
ovan, ska innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt
för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den
dag då meddelandet lämnats om fusions- eller delningsavsikten, förutsatt
att teckning kan verkställas senast (i) på tionde kalenderdagen före den
bolagsstämma vid vilken fusionsplanen varigenom bolaget ska uppgå i
annat bolag eller delningsplanen varigenom bolaget ska upplösas utan
likvidation ska godkännas, eller (ii) om fusions- eller delningsplanen ska
undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast på tionde
kalenderdagen före det att sådant undertecknande sker.
M.

Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28
aktiebolagslagen varigenom bolaget ska uppgå i ett annat bolag eller blir
bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma
lag ska följande gälla.
Äger ett svenskt aktiebolag 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 anmälan
om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa
en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla
inom 30 dagar från offentliggörandet.
En majoritetsaktieägare som utnyttjar sin rätt enligt 22 kap
aktiebolagslagen att lösa in återstående aktier i bolaget har rätt att också
lösa in teckningsoptioner som bolaget har gett ut. Har
majoritetsaktieägaren med stöd av aktiebolagslagen begärt att en tvist ska
avgöras av skiljemän, får teckningsoptionerna inte utnyttjas för teckning
förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som vunnit
laga kraft. Om den tid inom vilken teckning får ske löper ut dessförinnan
eller inom tre månader därefter, har innehavaren ändå rätt att utnyttja
teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga
kraft.
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta
mom. M, ska - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
anmälan om teckning - innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram
till slutdagen. Bolaget ska senast tre veckor före slutdagen genom
meddelande enligt § 9 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att
anmälan om teckning ej får ske efter slutdagen.

N.

Oavsett vad under mom. K., L. och M. ovan sagts om att anmälan om
teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan
/delningsplan eller efter utgången av ny slutdag vid fusion ska rätten att

§

göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör
respektive fusionen ej genomförs.
O.

För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om
teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre
rätt får anmälan om teckning återigen ske.

P.

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i denna § 8 angiven åtgärd
som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp
understigande akties kvotvärde.

§ 9 Meddelanden
Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje registrerad
innehavare av teckningsoptioner och annan rättighetsinnehavare som är
antecknad på konto i bolagets avstämningsregister.
§ 10 Sekretess
Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man
lämna uppgift om teckningsoptionsinnehavare.
Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om
teckningsoptionsinnehavares konto i bolagets avstämningsregister:
1. teckningsoptionsinnehavarens namn, personnummer eller annat
identifikationsnummer samt postadress;
2. antal teckningsoptioner.
§ 11 Ändring av villkor
Bolaget äger för innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den
mån lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller om det i övrigt enligt
bolagets bedömning av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och
innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.
§ 12 Force majeure
I fråga om de på bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan
göras gällande för skada, som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk
eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad,
bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk,
blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är föremål för
sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av bolaget, om normal
aktsamhet iakttagits. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller

annan följdskada. Inte heller ansvarar bolaget för skada som orsakats av att
innehavare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa villkor.
Härvid uppmärksammas innehavare på att denne ansvara för att handlingar som
bolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att bolaget
underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.
Föreligger hinder för bolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av
omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.
Om bolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta
emot betalning ska bolaget respektive innehavaren inte vara skyldig att erlägga
dröjsmålsränta.
§ 13 Begränsning av kontoförande instituts och Euroclears ansvar
I fråga om de på kontoförande institut och Euroclear ankommande åtgärderna
gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse,
terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller
även om kontoförande institut eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan
konfliktåtgärd.
Vad som ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av
finansiella instrument.
Kontoförande institut eller Euroclear är inte heller skyldiga att i andra fall ersätta
skada som uppkommer om kontoförande institut eller Euroclear varit normalt
aktsamt. Kontoförande institut eller Euroclear är i intet fall ansvarigt för indirekt
skada.
Föreligger hinder för kontoförande institut eller Euroclear att verkställa betalning
eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket,
får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.
§ 14 Tillämplig lag och forum
Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist
i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.
______________

