Punkt 6 - Beslut om om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt
Förslag till beslut om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner
Resolution regarding Issuance of a Maximum of 3,000,000 Warrants
(MediRätt AB (publ), org.nr. 556762-3391)
Aktieägaren Sten Röing föreslår att extra bolagsstämma beslutar om emission av högst 3 000 000
teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 000
000 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget.
The shareholder Sten Röing proposes that the extra general meeting of the shareholders shall resolve
to issue a maximum of 3,000,000 warrants, which may result in a maximum total increase in the
company’s share capital of SEK 3,000,000. The warrants shall entitle to subscription of new shares of
series B in the company.
För emissionen skall följande villkor gälla:
The following terms shall apply to the issuance:
1.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
endast tillkomma de personer som upptas i Bilaga 1A, som var och en äger teckna det antal
teckningsoptioner som framgår av sagda bilaga.
The warrants may, with deviation from the shareholders’ priority right, be subscribed for only
by the persons listed in Exhibit 1A, who may each subscribe for a number of warrants as set
forth in said exhibit.

2.

Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 24 augusti 2015 på särskild teckningslista,
Bilaga 1A.
The warrants shall be subscribed for no later than on 24 August 2015 on a separate
subscription list, Exhibit 1A.

3.

Teckningsoptionerna emitteras till en premie om 0,08 kronor per option.
The warrants are issued at price of SEK 0.08 per warrant.

4.

Betalning för tecknade teckningsoptioner skall erläggas kontant senast den 31 augusti 2015.
Payment for subscribed warrants shall be made in cash no later than on 31 August 2015.

5.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en
teckningskurs om 5 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall
ske under perioden från det att optionen registreras hos Bolagsverket till och med den 8 juni
2018 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
Each warrant entitles to subscription of one new share of series B in the company at a price
of SEK 5. Subscription for new share by exercise of warrant shall be made during the period
from when the warrants are registered by the Swedish Companies Registration Office up to
and including 8 June 2018 or the earlier date set forth in the terms for the warrants.

6.

Ny aktie av serie B som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
A new share of series B subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends as of
the first record day for dividends following registration of the new share issue with the
Companies Registration Office.

The English text is a translation only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control
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7.

Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1B.
The terms for the warrants are contained in Exhibit 1B.

8.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inom ramen för
ett incitamentsprogram erbjuda styrelsens ledamöter och suppleant samt vissa nyckelkonsulter
ökat ägande i bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för bolagets aktieägare och
dess styrelseledamöter samt vissa nyckelkonsulter att arbeta och verka för att bolaget når
bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Teckningspremien baseras på optionens
marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell, se Bilaga 1C.
The purpose of the issuance and the deviation from the shareholders priority right is, within
the framework of an incentive program, to offer the company’s board of directors and deputy
director as well as certain key consultants ownership in the company. The purpose is to
create a common interest for the company’s shareholders and the board of directors and the
deputy director as well as certain key consultants to work for and aim at the company
achieving the best development possible with respect to its business and value. The
subscription price is based on the market value of the warrants according to the Black &
Scholes valuation model, see Exhibit 1C.

9.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i
detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos
Bolagsverket.
It is proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be
authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in
connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

10.

Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen återfinns i
Bilaga 1D respektive Bilaga 1E.
The board of directors’ report and the auditor’s statement according to Ch. 14 § 8 of the
Swedish Companies Act are attached as Exhibit 1D and Exhibit 1E, respectively.
*****

The English text is a translation only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control
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Bilaga 1A /Exhibit 1A

Teckningslista
Subscription List
Härmed tecknas teckningsoptioner i MediRätt AB (publ), org. nr. 556762-3391, var och en
berättigande till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget, sedan extra bolagsstämma den 22 juli
2015 beslutat att bolaget skall emittera totalt högst 3 000 000 teckningsoptioner enligt bilagda
bestyrkta kopia av protokoll. Bolagets bolagsordning och övriga handlingar som följer av
aktiebolagslagen 14 kap. 15 § hålls tillgängliga hos bolaget.
The undersigned hereby subscribes for warrants in MediRätt AB (publ), reg. no. 556762-3391, each
entitling to subscription of one new share of series B in the company, after the extra general meeting
on 22 July 2015 has resolved to issue a maximum of 3,000,000 warrants in accordance with the
enclosed certified copy of the minutes from the meeting. A copy of the company’s articles of
association and as well as the other documents required in accordance with Ch. 14 § 15 of the
Swedish Companies Act are held at the company.
Namn / Name

Org/pers. nr. /
Reg. No.

Sten Röing

Antal
tecknade
optioner /
Number of
warrants
subscribed
for

Belopp att
betala för
tecknade
optioner /
Amount
payable for
warrants
subscribed
for

1 000 000

SEK 80 000

300 000

SEK 24 000

100 000

SEK 8 000

100 000

SEK 8 000

500 000

SEK 40 000

50 000

SEK 4 000

200 000

SEK 16 000

50 000

SEK 4 000

100 000

SEK 8 000

600 000

SEK 48 000

3 000 000

SEK 240 000

Datum /
Date

Undertecknande /
Signature

441212-1016
Anders
Säfwenberg
Carl Sjönell

451122-8712

710625-0231

Johan
Grevelius

650227-3979

Carl Johan
Merner

750316-1411

Torgny Ander

450605-0451

Göran Sjönell

Barbro Sjönell

Bengt Linden
Björn
Rosengren

461024-0832

430629-0521

560509-0017

420414-0059

Totalt

The English text is a translation only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control
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Bilaga 1B/Exhibit 1B

Villkor för teckningsoptioner i MediRätt AB (publ)
Terms for Warrants in MediRätt AB (publ)
1

Definitioner / Definitions

I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
The following terms shall have the following meaning when used herein.
“Aktiebolagslagen”/
“Swedish Companies
Act”
“Bankdag” / “Business
Day”

“Bolaget” / ”Company”
“Beräkninsansvarig” /
“Calculation Agent”

“Optionshavare” /
“Warrant holder”
“Teckning” /
“Subscription”

“Teckningskurs” /
“Subscription Price”

“Teckningsoption” /
”Warrant”

“Euroclear”

avser aktiebolagslagen (2005:551), i vid var tid gällande
lydelse;
means the Swedish Companies Act (2005:551), as amended
from time to time;
avser dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag och
på vilken svenska banker är öppna för allmänheten;
means a day that is not a Sunday or other public holiday and
on which Swedish banks are open to the general public;
avser MediRätt AB (publ), org. nr. 556762-3391;
means MediRätt AB (publ), reg.no. 556762-3391;
avser den bank eller kontoförande institut som Bolaget
använder för åtgärder relaterade till Teckningsoptionerna;
means the bank or account operator that the company uses
for actions related to the Warrants;
avser den som är innehavare av Teckningsoption;
means a person who is the holder of a Warrant;
avser teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av
Teckningsoption enligt 14 kap aktiebolagslagen;
means subscription for shares in the Company, by utilizing
the Warrant in accordance with Chapter 14 of the Swedish
Companies Act;
avser den kurs till vilken Teckning av nya aktier med
utnyttjande av Teckningsoption kan ske;
means the price at which Subscription of new shares, by
utilizing the Warrant, can be made;
avser rätt att teckna en aktie i Bolaget mot betalning i pengar
enligt dessa villkor;
means a right to subscribe for one new share in the
Company against cash payment in accordance with these
terms;
avser Euroclear Sweden AB eller annan central
värdepappersförvaltare enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.
means Euroclear Sweden AB or other central securities
depository (Sw. central värdepappersförvaltare) in
accordance with the Financial Instrument Accounts Act
(1998:1479).

2

Teckningsoptioner och registrering / Warrants and registration

2.1

Antalet Teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 3 000 000.
The number of Warrants amounts to a total maximum of 3,000,000.
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2.2

Bolaget skall utfärda teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order, representerande
en Teckningsoption eller multiplar därav. Bolaget verkställer på begäran av
Optionsinnehavare utbyte och växling av teckningsoptionsbevis.
The Company shall issue warrant certificates payable to a certain person or order, each
representing one Warrant or multiples thereof. The Company will effect exchanges and
conversions of Warrant certificates upon request from a Holder.

2.3

Bolagets styrelse skall äga rätt att fatta beslut om att om att Teckningsoptionerna skall
registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument. För det fall sådant beslut inte fattats skall vad som stadgas i punkterna
2.4-2.7 nedan inte gälla. För det fall sådant beslut fattats skall vad som stadgas i punkterna
2.4-2.7 nedan gälla istället för vad som stadgas i punkt 2.2 ovan.
The Company’s board of directors is entitled to resolve that the Warrants shall be registered
with Euroclear in a securities register pursuant to the Swedish Financial Instruments
Accounts Act (1998:1479). In case such a resolution is not passed, what is stated in Sections
2.4-2.7 below shall not apply. In case such a resolution is passed, what is stated in Sections
2.4-2.7 below shall apply instead of what is stated in Section 2.2 above.

2.4

Optionsinnehavare skall, efter det att beslut enligt punkt 2.3 fattats, på Bolagets anmaning
vara skyldig att omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga
teckningsoptionsbevis representerande Teckningsoptioner samt meddela Bolaget erforderliga
uppgifter om värdepapperskonto på vilket Optionsinnehavarens Teckningsoptioner skall
registreras enligt nedan.
A Holder shall, after a resolution according to Section 2.3 has been passed, upon the
Company’s request be obliged to immediately submit to the Company or Euroclear all the
warrant certificates representing the Warrants and supply the Company with the necessary
information on the securities account in which the Holder’s Warrants shall be registered
according to the below.

2.5

Teckningsoptionerna skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, till följd varav inga fysiska
värdepapper skall utges.
The Warrants shall be registered by Euroclear in a securities register pursuant to the
Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:147) and consequently no physical
securities will be issued.

2.6

Teckningsoptionerna registreras för Optionshavarens räkning på konto i Bolagets
avstämningsregister. Registreringar avseende Teckningsoptionerna skall ombesörjas av
Beräkningsansvarig.
The Warrants are registered on an account in the Company's CSD register on behalf of the
Warrant holder. Registrations relating to the Warrants shall be made by the Calculation
Agent.

2.7

För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt punkt 2.3 ovan, skall styrelsen därefter vara
oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut
om att Teckningsoptionerna inte längre skall vara registrerade av Euroclear i ett
avstämningsregister. För det fall sådant sistnämnt beslut fattats skall vad som stadgas i 2.2
ovan gälla istället för vad som stadgas i 2.4-2.6 ovan.
In the event that the Company’s board of directors has passed a resolution in accordance
with Section 2.3 above, the board of directors will be free to resolve, within the restrictions
that may follow from law or other regulations, that the Warrants shall no longer be registered
by Euroclear in a securities register. If such a resolution is passed, what is stated in Section
2.2 above shall apply instead of what is stated in Sections 2.4-2.6 above.
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3

Rätt att teckna nya aktier / Right to subscribe for new shares

3.1

Optionshavarna skall äga rätt att under perioden från det att optionen registreras hos
Bolagsverket till och med den 8 juni 2018, eller den tidigare dag som följer av punkt 8 nedan,
för varje Teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen per
aktie skall vara 5 kronor.
During the period as from when the warrants are registered by the Swedish Companies
Registration Office up to and including 8 June 2018, or the earlier date set forth in section 8
below, Warrant holders are entitled to subscribe for one (1) new share of series B in the
Company for each Warrant. The Subscription Price per share shall be SEK 5.

3.2

Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna, kan bli
föremål för justering i de fall som anges i punkt 8 nedan. Teckningskursen får dock aldrig
understiga aktiens kvotvärde.
The Subscription Price as well as the number of shares which each Warrant entitles the
holder to subscribe for, may be subject to adjustment in cases specified in section 8 below.
The Subscription Price may, however, never be less than the share's quota value.

3.3

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier till vilka de Teckningsoptioner som
Optionshavaren önskar utnyttja berättigar. Vid Teckning skall bortses från eventuell
överskjutande del av Teckningsoption, som inte kan utnyttjas.
Subscription can only be made for the full number of shares exercisable under the Warrants,
that the Warrant holder would like to utilize. At Subscription any excess portion of the
Warrant which can not be utilized shall be disregarded.

4

Teckning / Subscription

4.1

Teckning sker genom att Optionshavare enligt fastställt formulär skriftligen tecknar aktier,
varvid skall anges det antal aktier som tecknas. Teckning är bindande och kan inte återkallas.
Subscription is made by the Warrant holder Subscribing for the shares, in writing, in
accordance with an established form, indicating the number of shares that are subscribed for.
Subscription is binding and may not be revoked.

4.2

Sker inte Teckning inom i punkt 3.1 angiven tid, upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna
att gälla.
If Subscription is not made within the period set forth in section 3.1, any and all rights
pursuant to the Warrants shall expire.

4.3

Vid sådan Teckning skall, för registreringsåtgärder, skriftlig och ifylld teckningssedel enligt
fastställt formulär inges till Bolaget eller den Bolaget anvisar. I förekommande fall skall
Optionshavaren samtidigt överlämna till Bolaget teckningsoptionsbevis representerade det
antal Teckningsoptioner som anmälan om Teckning avser.
Such Subscription shall, for registration purposes, be made in a written notification on a
specified form to the Company or to whom the Company assign. Where applicable the
Warrant Holder shall simultaneously submit to the Company the warrant certificates
representing the number of Warrants that the notification concerns.

5

Betalning för ny aktie / Payment for new share
Vid Teckning skall betalning erläggas genast för det antal aktier som Teckningen avser.
Betalning skall ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.
At Subscription, payment for the number of shares relating to the Subscription shall be made
immediately. Payment shall be made, in cash, to an account designated by the Company.
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6

Införing i aktieboken / Registration in the share register
Efter Teckning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok
såsom interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket och Euroclear ägt rum blir
registreringen på avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av punkterna 7 och 8 nedan
senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig registrering.
After Subscription allotment will be effected by the new shares being registered in the
Company's share ledger as interim shares. The registration on the CSD account will be final
after the registrations with the Companies Registration Office and Euroclear are final. As
stated in sections 7 and 8 below, such final registration may be postponed in certain cases.

7

Utdelning på ny aktie, m.m. / New shares’ right to dividends etc.
Teckning som görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen
före avstämningsdag för utdelning som beslutats av eller föreslagits Bolagets bolagsstämma
samma år, verkställs först efter avstämningsdagen för utdelning. Aktier, som tillkommit på
grund av Teckning som verkställs efter avstämningsdagen för utdelning, upptas interimistiskt
på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att erhålla utdelning.
Subscription made at such time that it can not be effected at the latest on the tenth calendar
day preceding the record date for a dividend approved by or proposed to the general meeting
that year, will be executed only after the dividend record date. Shares which have been issued
due to Subscription effected after the dividend record date, will be temporarily registered in
the CSD account, which means that they are not entitled to receive dividends.

8

Omräkning av Teckningskursen m.m. / Adjustment of Subscription Price etc.
Beträffande den rätt som skall tillkomma Optionshavare i de situationer som anges nedan
skall följande gälla:
Regarding the rights that a Warrant holder shall have in the situations set out below, the
following shall apply:

A.

Genomför Bolaget en fondemission skall Teckning – där Teckning görs på sådan tid att den
inte kan verkställas senast på tionde 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.
Where the company carries out a bonus issuance, Subscription - where the Subscription is
made at such time that it can not be executed on the tenth day preceding the general meeting
which has resolved up on the issuance - shall be executed only after the general meeting has
resolved on this. Shares which have been issued due to Subscription executed after the
resolution of the issuance, will be temporarily registered in the CSD account, which means
that they are not entitled to participate in the issuance. Final registration on the CSD account
takes place after the record date of the issuance.
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 av Bolaget enligt följande formler:
For Subscriptions executed after the resolution regarding the bonus issuance, a recalculated
Subscription Price shall be applied, as well as a recalculated number of shares, which each
Warrant entitles the Warrant holder to subscribe for. The recalculations shall be made by the
Company as described below:
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=

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

Recalculated Subscription Price

=

Previous Subscription Price x number of shares
before the bonus issuance
Number of shares after the bonus issuance

Omräknad Teckningskurs

Previous number of shares that each Warrant
entitles the Warrant holder to subscribe for x number
=
of shares after the bonus issuance
Number of shares before the bonus issuance
Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget.
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.
In the recalculation in accordance with the above formula, shares held by the Company shall
be disregarded. The Subscription Price and number of shares recalculated in accordance
with the above shall be determined as soon as possible after the general meeting which has
resolved on the bonus issuance but shall be applied only after the record date of the issuance,
where applicable.
Recalculated number of shares
which each Warrant entitles the
Warrant holder to Subscribe for

B.

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktier skall moment A ovan äga
motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag skall anses den
dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.
Subsection A above shall apply where the company carries out a reverse share split or split of
shares, whereby the record date shall, where applicable, be considered to be the date on
which the reverse share split or the split of shares, respectively, at the request of the
Company, is registered with Euroclear.

C.

Genomför Bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier
mot kontant betalning eller kvittning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i
emissionen för aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av
Teckningsoption:
Where the company carries out a share issuance - with priority rights for the shareholders to
subscribe for new shares in cash or by set-off - the following shall apply regarding the right
to participate in the share issuance for a share which has been issued due to Subscription
when utilizing the Warrants:
(i)
Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet anges den
senaste dag då Teckning skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom Teckning,
skall medföra rätt att deltaga i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde
kalenderdagen efter emissionsbeslutet.
(i)
If the issuance is resolved by the board of directors, subject to the general meeting's
approval or on the basis of the general meeting's authorization, the decision shall state the
last date that Subscription must be executed in order for a share, issued through Subscription,
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to have right to participate in the issuance. Such date may not be earlier than the tenth
calendar day following the resolution of the issuance.
(ii)
Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall Teckning – där Teckning görs på sådan
tid att Teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma
som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt
detta moment C, näst sista stycket. Aktie, som tillkommit på grund av sådan Teckning,
registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i
emissionen.
(ii)
If the issuance is resolved by the general meeting, Subscription shall - where
Subscription is made at a time so that the Subscription can not be executed at the latest on the
tenth calendar day prior to the general meeting resolving on the issuance - be executed only
after the Company has executed the recalculation in accordance with the penultimate
paragraph of this subsection C. Shares which have been issued through such Subscription,
will be temporarily registered in the CSD account, which means that they are not entitled to
participate in the issuance.
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 av Bolaget
enligt nedan.
For Subscriptions executed at such time that the right to participate in the issuance does not
arise, a recalculated Subscription Price shall be applied as well as a recalculated number of
shares which each Warrant entitles the Warrant holder to subscribe for. The recalculations
shall be made by the Company as described below.

Omräknad
Teckningskurs

=

Omräknat antal aktier
som varje
Teckningsoption
=
berättigar till Teckning
av

Recalculated
Subscription Price
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=

Föregående Teckningskurs x aktiens
genomsnittliga aktiekurs under den i
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden
(Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på
grundval
därav framräknade teoretiska värdet på
teckningsrätten
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

Previous Subscription Price x the average
quoted share price during the subscription
period determined in the resolution of the
issuance (the Average Share Price)
The Average Share Price increased by the
theoretical value of the subscription rights
based thereon

Recalculated number
of shares which each
Warrant entitles the
Warrant holder to
subscribe for

Previous number of shares that each Warrant
entitles the Warrant holder to subscribe for x
(the Average Share Price increased by the
theoretical value of the subscription right)
based thereon
The Average Share Price

=

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje
handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade
högsta och lägsta betalkursen enligt handelsplatsens officiella kurslista eller annan
aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig
betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
The Average Share Price shall be deemed equivalent to the average of each trading
day's calculated mean of the highest and lowest prices paid according to the
marketplace's official list or other current market quotation during the subscription
period. If there has not been a recording of the share price, the purchase price quoted
as the final bid price shall be included in the calculation instead. Days without a
recorded purchase or bid price shall not be included in the calculation.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:
The theoretical value of the subscription right is calculated in accordance with the
following formula:

Teckningsrättens
värde

Value of the
subscription right

=

=

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

The total number of new shares that may be
issued pursuant to the resolution of the issuance x
(the Average Share Price less the Subscription Price
of the new shares)
Number of shares before the resolution of the
issuance

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av
Bolaget. Uppstår ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten
bestämmas till noll.
In the recalculation in accordance with the above formula the shares held by the
Company shall be disregarded. In an event of a negative value, the theoretical value
of the subscription right shall be deemed to be zero.
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Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två
Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid Teckning, som verkställs
därefter.
The Subscription Price and the number of shares recalculated in accordance with the above
shall be determined two Business Days after the end of the Subscription period and shall be
applied to Subscriptions executed thereafter.
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. Slutlig registrering på
avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.
Until the recalculated Subscription Price and the recalculated number of shares, which each
Warrant entitles the Warrant holder to subscribe for, have been determined, the Subscription
shall be preliminary only, which means that the number of shares which each Warrant prior
to recalculation entitles the Warrant holder to subscribe for, will be registered tentatively on
a CSD account. Further it is noted specifically that each Warrant after recalculations, can
entitle the Warrant holder to more shares. Final registration in the CSD account will take
place after the recalculations have been determined.
D.

Genomför Bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen – med företrädesrätt
för aktieägarna – skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit
på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption bestämmelserna i moment C,
första stycket (i) och (ii) ovan äga motsvarande tillämpning.
Where the Company carries out a share issuance in accordance with Chapter 14 or 15 of the
Swedish Companies Act - with priority rights for the shareholders - the provisions in
subsection C, first paragraph, (i) and (ii) above shall apply correspondingly with regard to
the right for a share to participate in the issuance which has accrued due to Subscription
utilizing the Warrant.
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 av Bolaget och enligt
följande formler:
For Subscriptions executed at such time that a right to participate in the issuance does not
arise, a recalculated Subscription Price and a recalculated number of shares which each
Warrant entitles the Warrant holder to Subscribe for shall be applied. Re-calculations shall
be made by the Company in accordance with the following formulas:

Omräknad Teckningskurs

Omräknat antal aktier
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

Recalculated Subscription
1353122-v1\STODMS

=

=

=

Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga
aktiekursen under den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens
värde
Föregående antal aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x (aktiens
genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde)
Aktiens genomsnittskurs

Previous Subscription Price x the average quoted

Price

Recalculated number of
shares which each
Warrant entitles the
Warrant holder to
subscribe for

share price during the subscription period
determined in the resolution of the issuance
(Average Share Price)
Average Share Price increased by the value of the
subscription right

=

Previous number of shares which each Warrant
entitles the Warrant holder to subscribe for x
(Average Share Price increased by the value of the
subscription right)
Average Share Price

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.
The Average Share Price shall be calculated in accordance with the provisions in
subsection C above.
Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt handelsplatsens officiella kurslista eller
annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den
som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig
betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
The value of the subscription right shall be deemed equivalent to the average of each
trading day's calculated mean of the highest and lowest prices paid according to the
marketplace's official list or other current market quotation. If there has not been a
recording of the share price, the purchase price quoted as the final bid price shall be
included in the calculation. Days without a recorded purchase or bid price shall not
be included in the calculation.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två
Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid Teckning, som verkställs
därefter.
The Subscription Price and the number of shares recalculated in accordance with the above
shall be determined two Business Days after the end of the Subscription period and shall be
applied to Subscriptions executed thereafter.
Vid Teckning som sker under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal
aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, skall bestämmelserna i
moment C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
In case of a Subscription that occurs during the period before the recalculated Subscription
Price and the recalculated number of shares which each Warrant entitles the Warrant holder
to Subscribe for have been determined, the provisions in the last paragraph in subsection C
above shall apply correspondingly.
E.

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i momenten A-D ovan rikta erbjudande till
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget
förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda
principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag
(”Erbjudandet”), skall, där 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.
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In the event the Company were to direct offers to the shareholders, other than those referred
to in subsections A-D above, with preferential right pursuant to Chapter 13 section 1 of the
Swedish Companies Act, to acquire securities or rights of any kind, or decide to distribute
such securities or rights without consideration, in accordance with the above mentioned
principles (“the Offer”), a recalculated Subscription Price as well as a recalculated number
of shares which each Warrant entitles the Warrant holder to subscribe for shall be applied, if
Subscription is made at such time that the shares received do not carry a right to participate
in the offer.

Omräknad Teckningskurs

Omräknat antal aktier som
varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av

Recalculated Subscription
Price

Recalculated number of
shares which each Warrant
entitles the Warrant holder
to subscribe for

=

=

=

=

Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga
aktiekurs 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
berättigar till Teckning av x (aktiens
genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde)
Aktiens genomsnittskurs

Previous Subscription Price x average quoted share
price during the registration time determined in the
Offer (Average Share Price)
Average Share Price increased by the value of the
right to participate in the Offer (value of the
purchase right)
Previous number of shares which each Warrant
entitles the Warrant holder to subscribe for x
(average share price increased by the value of the
purchase right)
average share price

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.
The Average Share Price shall be calculated in accordance with the provisions in
subsection C above.
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall
värdet av rätten till deltagande i Erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde.
Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag
under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta
och lägsta betalkursen enligt handelsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell
marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller
köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
In the event that the shareholders have received purchase rights and trading with
these has occurred, the value of the right to participate in the Offer shall be
considered equivalent to the value of the purchase right. The value of the purchase
right shall in such case be deemed equivalent to the average of each trading day's
calculated mean of the highest and lowest share price according to the marketplace's
official list or other current market quotation. If there has not been a recording of the
share price, the purchase price listed as the final bid price shall be included in the
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calculation instead. Days without a recorded purchase or bid price shall not be
included in the calculation.
För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med
inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall 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 moment E, varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller
rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall 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 enligt
handelsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering, i
förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med
Erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under
viss eller vissa dagar, skall vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i
Erbjudandet bortses från sådan dag. Den i Erbjudandet fastställda anmälningstiden
skall 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, skall 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.
In the event that the shareholders have not received purchase rights or if trading with
purchase rights in accordance with the preceding section has not occurred, the
recalculation of the Subscription Price and the number of shares which each Warrant
entitles the Warrant holder to subscribe for shall be made applying the principles
mentioned in this subsection D above as far as possible, whereby the following shall
apply. If the securities offered to the shareholders are listed, the value of the right to
participate in the Offer shall be deemed equivalent to the average, for each of the 25
trading days from the first day of listing, of the calculated mean of the highest and
lowest price during a day of trading with these securities or rights on the
marketplace's official list or other current market quotation, if applicable reduced by
the price that has been paid for these in connection with the offer. If there has not
been a recording of the share price, the purchase price quoted as the final bid price
shall be included in the calculation. If neither bid price nor purchase price is
recorded during a certain day or certain days, such days shall be disregarded when
calculating the value of the right to participate in the offer. When recalculating the
Subscription Price and the number of shares in accordance with this paragraph, the
determined Subscription period in the Offer shall be considered to be equivalent to
the period of 25 trading days mentioned above in this section. If no listing takes place,
the value of the right to participate in the Offer shall as far as possible be determined
based on the market value change of the Company's shares which can be considered
to have arisen as a result of the Offer.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas snarast
möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid Teckning, som verkställs efter
ett sådant fastställande har skett.
The Subscription Price and the number of shares recalculated in accordance with the above
shall be determined as soon as possible after the Offer has expired and shall be applied to
Subscriptions executed after such determination has been made.
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Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat
antal aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, skall bestämmelserna
i moment C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
For Subscriptions that occur during the period before the recalculated Subscription Price and
the recalculated number of shares which each Warrant entitles the Warrant holder to
Subscribe for have been determined, the provisions in the last paragraph in subsection C
above shall apply correspondingly.
F.

Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen med
företrädesrätt för aktieägarna, äger Bolaget besluta att ge samtliga Optionshavare av
Teckningsoptioner samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid
skall varje Optionshavare, oaktat sålunda att Teckning ej verkställts, anses vara ägare till det
antal aktier som Optionshavaren 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.
If the Company carries out a new share issuance or an issuance in accordance with Chapter
14 or 15 of the Swedish Companies Act, with priority rights for the shareholders, the
Company may decide to give all Warrant holders the same preferential rights as have been
granted the shareholders. Each Warrant holder shall then, notwithstanding that the
Subscription has not been effected, be deemed to own the number of shares that the Warrant
holder would have received upon Subscription, if Subscription due to the Warrant is executed
by the number of shares which each Warrant entitles the Warrant holder to Subscribe for at
the time of the resolution of the issuance.
Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment D
ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal
aktier som Optionshavaren anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter den
Teckningskurs, som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.
In the event the Company resolves to direct such an offer to the shareholders, as is referred to
in subsection D above, the provisions in the preceding paragraph shall apply
correspondingly, however, the number of shares the Warrant holder is considered to be
owner of shall in that case be determined in accordance with the Subscription Price that was
applicable at the time of the resolution of the offer.
Om Bolaget skulle besluta att ge Optionshavarna företrädesrätt i enlighet med
bestämmelserna i detta moment F, skall någon omräkning enligt momenten C, D eller E ovan
inte äga rum.
In the event the Company resolves to give the Warrant holders priority rights in accordance
with the provisions in this subsection F, a recalculation in accordance with subsections C, D
or E above shall not take place.

G.

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som,
tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider 15
procent av aktiens 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, skall, där 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 skall baseras
på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiens
genomsnittskurs under ovannämnd period (”Extraordinär utdelning”). Omräkningarna
utföres av Bolaget enligt följande formler:
If the event the Company resolves to pay a cash dividend to the shareholders whereby they
receive a dividend which, together with other paid out dividends during the same fiscal year,
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exceeds 15 percent of the average share price over a period of 25 trading days immediately
preceding the day on which the board of directors announces its intention to propose such
dividend to the general meeting, then, when Subscription is made at such time that the shares
received do not carry a right to receive such dividend, a recalculated Subscription Price and
a recalculated number of shares which each Warrant entitles the Warrant holder to Subscribe
for shall be applied. The recalculation shall be based on the portion of the total dividend
exceeding 15 percent of the average share price during the above mentioned period
(“Extraordinary Dividend”). The recalculation shall be made by the Company in accordance
with the following formulas:

Omräknad Teckningskurs

Omräknat antal aktier som varje
Teckningsoption berättigar till
Teckning av

Recalculated Subscription Price

Recalculated number of shares
which each Warrant entitles the
Warrant holder to subscribe for

=

=

=

=

Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga
aktiekurs 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
Föregående antal aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x (aktiens
genomsnittskurs ökad med den Extraordinära
utdelning som utbetalas per aktie)
Aktiens genomsnittskurs

Previous Subscription Price x average quoted share
price during a period of 25 trading days from the
date on which the share is quoted without the right
to an Extraordinary Dividend (Average Share Price)
Average Share Price increased with the Extra
ordinary Dividend paid out per share.
Previous number of shares which each Warrant
entitles the Warrant holder to subscribe for x
(Average Share Price increased with the
Extraordinary Dividend paid out per share)
Average Share Price

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under
ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen
noterade högsta och lägsta betalkursen enligt handelsplatsens officiella kurslista eller annan
aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs
skall inte ingå i beräkningen.
The average share price shall be deemed equivalent to the average, for each of the abovementioned 25 trading days, of the calculated mean of the highest and lowest prices recorded
during a day according to the marketplace's trading list or other current market quotation. If
there has not been a recording of the share price, the purchase price quoted as the final bid
price shall instead be included in the calculation. Days without a recorded purchase or bid
price shall not be included in the calculation.
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Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två
Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid
Teckning som verkställs därefter.
The Subscription Price and the number of shares recalculated in accordance with the above
shall be determined two Business Days after the expiry of the above mentioned period of 25
trading days and shall be applied to Subscriptions executed thereafter.
Har Teckning ägt rum men, p.g.a. bestämmelserna i punkt 7 ovan, slutlig registrering på
avstämningskonto ej skett, skall särskilt noteras att varje Teckningsoption efter omräkningar
kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan
omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i punkt 7 ovan.
If Subscription has been executed but final registration on the CSD account has not occurred
due to the provisions in section 7 above, it should be noted that each Warrant may entitle the
Warrant holder to additional shares after the recalculation. Final registration on a CSD
account takes place after the recalculations have been determined, however not earlier than
specified in section 7 above.
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.
If the Company's share capital or reserve fund is reduced with repayment to the shareholders,
where the reduction is mandatory, a recalculated Subscription Price as well as a recalculated
number of shares which each Warrant entitles the Warrant holder to subscribe for shall be
applied.

Omräknad Teckningskurs

Omräknat antal aktier
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning
av

Recalculated Subscription
Price

Recalculated number of
shares which each
Warrant entitles the
Warrant holder to
subscribe for
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=

=

=

=

Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga
aktiekurs 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
Föregående antal aktier som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av x (aktiens
genomsnittskurs ökad med det belopp som
återbetalas per aktie)
Aktiens genomsnittskurs

Previous Subscription Price x average quoted share
price during a period of 25 trading days from the
date on which the share is quoted without the right
to repayment (Average Share Price)
Average Share Price increased by the amount repaid
for each share

Previous number of shares which each
Warrant entitles the Warrant holder to
subscribe for x (average share price
increased by the amount repaid for each
share)

Average share price
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.
The average share price shall be calculated in accordance with the provisions in
subsection C above.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall
istället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat
återbetalningsbelopp användas enligt följande:
In the recalculation in accordance with the above, if the reduction takes place
through redemption of shares, then, instead of the actual amount repaid for each
share, a calculated repayment amount shall be used in accordance to the following:

Beräknat
återbetalningsbelopp
per aktie

Estimated repayment amount
per share

=

=

Det faktiska belopp som återbetalas på inlöst aktie
minskat med aktiens genomsnittliga aktiekurs under
en period om 25 handelsdagar närmast före den dag
då aktien noteras utan rätt till deltagande minskningen
(aktiens genomsnittskurs)
Det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för
inlösen av en aktie minskat med talet 1

The actual amount repaid for a redeemed share
reduced by the average quoted share price during a
period of 25 trading days immediately preceding the
day on which the share was quoted without the right
to participate in the reduction (Average Share Price)
The number of shares in the Company which is the
basis for the reduction of a share, reduced by the
number 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.
The Average Share Price shall be calculated in accordance with the provisions in
subsection C above.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två
Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och skall
tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.
The Subscription Price and the number of shares recalculated in accordance with the
above shall be determined two Business Days after the expiry of the mentioned period
of 25 trading days and shall be applied to Subscriptions executed thereafter.
Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet t.o.m. den dag då den omräknade
Teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad ovan sagts.
Subscription shall not be executed during the period from the reduction resolution up to and
including the date when the recalculated Subscription Price and the recalculated number of
shares have been determined as set out above.
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, skall omräkning av Teckningskursen och
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antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning av så
långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H.
If the Company's share capital is reduced by redemption of shares with repayment to the
shareholders, which reduction is not mandatory, or if the Company - when it is not a matter of
reduction of share capital - repurchases its own shares, but the action, according to the
Company, is comparable to a reduction which is mandatory due to its technical nature and
economic effects, then a recalculation of the Subscription Price and number of shares which
each Warrant entitles the Warrant holder to subscribe shall be made by applying the
principles set out above in this subsection H as far as possible.
I.

Genomför Bolaget åtgärd som avses i momenten 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 Optionshavarna erhåller i
förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall Bolaget genomföra omräkningarna av
Teckningskursen och av antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av i
syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
If the Company carries out actions referred to in subsections A-H above or another action
with similar effect, and if the appropriate recalculation formula, according to the Company,
in consideration of the action's technical structure or otherwise, can not be applied or would
lead to the economical compensation that the Warrant holder receives in relation to the other
shareholders, not being reasonable, the Company shall recalculate the Subscription Price
and the number of shares which each Warrant entitles the Warrant holder to subscribe for in
a manner so as to achieve a reasonable result.

J.

Vid omräkning enligt ovan skall Teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre
skall avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler. Endast hela aktier får
tecknas.
In case of recalculations in accordance with the above, the Subscription Price shall be
rounded off to full ten Swedish öre, whereby five Swedish öre shall be rounded up and the
number of shares shall be rounded off to two decimals. Only whole shares may be Subscribed.

K.

Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett
likvidationsgrunden, Teckning ej därefter ske. Rätten att göra Teckning upphör i och med
bolagsstämmans likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.
If it is resolved that the Company shall enter into liquidation in accordance with Chapter 25
the Swedish Companies Act Subscription may thereafter not be executed regardless of the
reason for the liquidation. The Subscription right expires as of the general meeting's
resolution to liquidate, regardless of whether the resolution has gained legal force.
Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i
frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, skall Optionshavarna genom
meddelande enligt punkt 10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet
skall intagas en erinran om att Teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om
likvidation.
Not later than two months before the general meeting decides whether the Company shall
enter into voluntary liquidation in accordance with Chapter 25 Section 1 of the Swedish
Companies Act, the Warrant holder shall, through a notice in accordance with section 10
below, be notified of the planned liquidation. The notice shall contain a reminder that
Subscription may not be made after the general meeting has resolved to liquidate.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall Optionshavare –
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning – äga rätt att Teckna
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från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas vid sådan tid att
aktien kan företrädas vid den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall
behandlas.
If the Company provides a notice regarding the intended liquidation in accordance with the
above, the Warrant holder shall be entitled to Subscribe as of the day the notice was given,
regardless of what is stated in section 4 above regarding the earliest date for Subscription,
provided that Subscription can be made at such time that the share may be represented at the
general meeting at which the liquidation shall be considered.
L.

Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, godkänna fusionsplan varigenom
Bolaget skall uppgå i annat bolag, eller om bolagsstämman, enligt 24 kap 17 §
aktiebolagslagen, skulle godkänna delningsplan varigenom Bolaget skall upplösas utan
likvidation, får Teckning därefter ej ske.
If the general meeting, pursuant to Chapter 23 Section 15 of the Swedish Companies Act,
approves a merger whereby the Company is merged into another company, or if the general
meeting, pursuant to Chapter 24 Section 17 of the Swedish Companies Act, authorizes a
demerger plan whereby the Company shall be dissolved without liquidation, Subscription may
thereafter not be made.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till frågan om fusion eller delning enligt
ovan, skall Optionshavarna genom meddelande enligt punkt 10 nedan underrättas om fusionseller delningsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga
innehållet i den avsedda fusionsplanen eller delningsplanen samt skall Optionshavarna erinras
om att Teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning.
Not later than two months before the Company finally resolves on the issue regarding merger
or demerger in accordance with the above the Warrant holder shall, through a notice in
accordance with section 10 below, be notified of the intention to carry out the merger or
demerger. The notice shall contain the principal terms of the intended merger plan or
demerger plan, in addition the Warrant holder shall be reminded that Subscription may not
be made after the final decision regarding merger or demerger has been made.
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion eller delning enligt ovan, skall
Optionshavare – oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning – äga rätt
att teckna från den dag då meddelandet lämnats om fusions- eller delningsavsikten, förutsatt
att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken
fusionsplanen varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag eller delningsplanen varigenom
Bolaget skall upplösas utan likvidation skall godkännas.
If the Company provides a notice regarding the intended merger or demerger in accordance
with the above, the Warrant holder shall be entitled to Subscribe as of the day the notice
regarding the intention to carry out the merger or demerger was given, regardless of what is
stated in section 4 above regarding the earliest date for Subscription, provided that
Subscription can be made not later than ten calendar days prior to the general meeting at
which the merger plan whereby the Company is merged into another company or the
demerger plan whereby the Company shall be dissolved without liquidation is to be approved.

M.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen varigenom
Bolaget skall uppgå i ett annat bolag eller blir Bolagets aktier föremål för
tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag skall följande gälla.
If the board of directors prepares a merger plan pursuant to Chapter 23 Section 28 of the
Swedish Companies Act, whereby the Company shall be merged with another company, or if
the Company's shares become subject to compulsory acquisition pursuant to Chapter 22 of
the same Act, the following shall apply.
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Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin
avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för
det fall att sista dag för Teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande,
fastställa en ny sista dag för Teckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från
offentliggörandet.
If a Swedish company owns all the shares in the Company, and if the board of directors
announces its intention to prepare a merger plan in accordance with the section of Act
mentioned in the previous section, the Company shall, in case of the last date to Subscribe in
accordance with Section 4 above occurs after such announcement, determine a new deadline
for Subscription (final date). The final date shall occur within 60 days after the
announcement.
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment M, skall –
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning – Optionshavare äga
rätt att göra sådan Teckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast tre veckor före slutdagen
genom meddelande enligt punkt 10 nedan erinra Optionshavarna om denna rätt samt att
Teckning ej får ske efter slutdagen.
If the announcement has been made in accordance with this subsection M, the Warrant
holders shall be entitled to execute such Subscription up until the final date, regardless of
what is stated in section 4 above regarding the earliest date for Subscription. The Company
shall not later than three weeks prior to the final date through a notice in accordance with
section 10 below remind the Warrant holders of these rights and that Subscription may not be
made after the final date.
N.

Oavsett vad under momenten K, L och M ovan sagts om att Teckning ej får ske efter beslut
om likvidation, godkännande av fusionsplan/delningsplan eller efter utgången av ny slutdag
vid fusion skall rätten att teckna åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive
fusionen ej genomförs.
Regardless of what is stated in subsections K, L and M above regarding Subscription not
being possible after the resolution of liquidation, the approval of a merger plan/demerger
plan or after the expiry of a new final date upon merger, the right to subscribe for the shares
shall be reinstated if the liquidation is terminated or the merger or demerger is not
implemented.

O.

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Teckning ej därefter ske. Om
emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt får Teckning återigen ske.
In the event the Company is declared bankrupt, Subscription may not be executed thereafter.
If however, the decision is revoked by a higher court, then Subscription may be executed
again.

P.

Vad som ovan angivits rörande notering på handelsplats skall gälla för det fall Bolagets aktier
är föremål för offentlig och organiserad handel på reglerad marknad eller annan organiserad
multilateral handelsplattform. Hänvisning till handelsplats skall då avse sådan reglerad
marknad eller annan multilateral handelsplattform.
What has been stated above regarding listing on a marketplace shall apply in the event the
Company's shares are subject to public and organized trading on a regulated market or other
organized multilateral trading facility. Reference to the marketplace shall then refer to such a
regulated market or multilateral trading facility.

Q.

Om angiven åtgärd och omräkning enligt något av momenten A-R ovan skulle medföra en
omräkning av Teckningskursen till ett belopp understigande akties kvotvärde, skall ändå
aktiens kvotvärde erläggas för aktie.
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If the specified action and recalculation in accordance with any of subsections A-R above
would result in recalculation of the Subscription Price to an amount less than the quota value,
the quota value shall nevertheless be paid for the shares.
9

Förvaltare / Administrator
För Teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lag on kontoföring av finansiella
instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Optionshavare.
When applying these terms, where a Warrant is nominee registered pursuant to the Financial
Instrument Accounts Act (1998:1479), the administrator shall be regarded as Warrant holder.

10

Meddelanden / Notices
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna skall tillställas varje registrerad Optionshavare
och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.
Notices concerning the Warrants shall be given to each registered Warrant holder and each
other rights holder who is recorded on an account in the Company's CSD register.

11

Ändring av villkoren för Teckningsoptionerna / Amendment of Warrant terms
Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning,
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är
ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionshavarnas rättigheter inte i något avseende
försämras.
The Company shall be entitled to resolve on amendments of these terms insofar as such
changes are required by legislation, court decisions or decisions by public authorities, or if it
otherwise, for practical reasons is appropriate or necessary, and the rights of the Warrant
holders are not adversely affected in any respect.

12

Sekretess / Confidentiality
Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna ut uppgift
om innehavare. Bolaget äger rätt att få ut följande uppgifter från Euroclear om
Optionshavares konto i Bolagets avstämningsregister: (i) Optionshavares namn,
personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress, och (ii) antal
Teckningsoptioner.
The Company, the Calculation agent or Euroclear may not without authorization disclose any
information regarding a Warrant holder to third parties. The Company is entitled to get the
following information from Euroclear regarding a Warrant holder's account in the
Company's CSD register: (i) the Warrant holder's name, social security number or other
identification number and address, and (ii) the number of Warrants held.

13

Begränsning av Bolagets, Beräkningsansvarigs och Euroclears ansvar / Limitation of the
Company's, the Calculation Agent's and Euroclear's liability
I fråga om de på Bolaget, Beräkningsansvarig och Euroclear ankommande åtgärderna gäller –
beträffande Euroclear med betraktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av
finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror på svenskt
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk,
blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear själv
vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Regarding the actions that are incumbent on the Company, the Calculation Agent and
Euroclear the following shall apply, with regard to Euroclear, considering the provisions the
Financial Instrument Accounts Act (1998:1479): there should be no liability for any damage
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due to Swedish or foreign legislation, acts of Swedish or foreign authorities, acts of war,
strikes, blockades, boycotts, lockouts or other similar circumstances. The reservation in
respect of strikes, blockades, boycotts and lockouts shall apply even if the Company, the
Calculation Agent or Euroclear has conducted the action or is subject to such action.
Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada
som uppkommer om Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear varit normalt aktsam.
Bolaget, Beräkningsansvarig och Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Härvid
uppmärksammas Optionshavare på att denne ansvarar för att handlingar som Bolaget tillställts
är riktiga och behörigen undertecknade samt att Bolaget underrättas om ändringar som sker
beträffande lämnade uppgifter.
Neither the Company, the Calculation Agent nor Euroclear is furthermore obligated to
compensate damages incurred if the Company, the Calculation Agent or Euroclear has acted
with due care. The Company, the Calculation Agent and Euroclear are under no
circumstances liable for indirect damages. The Warrant holders are hereby made aware that
they are responsible for the documents provided to the Company being correct and duly
signed and for the Company being informed of any changes in the information provided.
Föreligger hinder för Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear att verkställa betalning eller
vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden
uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Bolaget till följd av en sådan omständighet är
förhindrat att verkställa eller ta emot betalning skall Bolaget respektive Optionshavaren inte
vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.
In the event the Company, the Calculation Agent or Euroclear is prevented from executing a
payment or taking another action due to the circumstances set out in the first section, the
action may be postponed until the obstacle has been removed. If the Company as a result of
such circumstance is prevented from executing or receiving payment, neither the Company
nor the Warrant holder shall be liable to pay penalty interest.
14

Tillämplig lag och forum / Applicable law and jurisdiction

14.1

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till Teckningsoptionerna skall avgöras
och tolkas enligt svensk rätt.
These terms and all legal issues related to the Warrants shall be governed and construed in
accordance with Swedish law.

14.2

Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerad vid
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”).
Any dispute arising out of or in connection with these terms shall be finally settled by
arbitration administered at Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute (the
"Institute").

14.3

Skiljeförfarandet skall hållas i Stockholm. Det svenska språket skall användas i förfarandet.
The arbitration shall take place in Stockholm. The Swedish language shall be used in the
procedure.

14.4

Parterna till förfarandet åtar sig att iaktta sekretess beträffande förfarandet samt den
information som utväxlas mellan parterna, skiljenämnden och Institutet, samt varje beslut
eller dom från skiljenämnden eller Institutet. Om Teckningsoptioner överlåts till en tredje
person skall sådan tredje person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.
The parties undertake to maintain confidentiality regarding proceedings and the information
exchanged between the parties, the arbitral tribunal and the Institute, as well as any decision
or judgment of the tribunal or the Institute. If the Warrants are transferred to a third person,
such third party shall automatically be bound by this arbitration clause.
*****
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MediRätt AB
Nybrogatan 3
114 34 Stockholm

8 juli 2015

V
Värderingsutlåtande
ärderingsutlåtande – Teckningsoptioner
Teckningsoption er i MediRätt AB
PwC har av MediRätt AB (nedan "MediRätt
"MediRätt"" eller ”Bolaget”)
”
t”) fått i uppdrag att bedöma
marknadsvärdet, baserat på aktuell marknadsdata, avseende teckningsoptioner på aktier i Bolaget.
Teckningsoptionerna har följande huvudsakliga villkor:
Optionsrätt

Rätt att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget
Bolaget.

Teckningskurs

5,00 kronor per aktie.
aktie

Löptid

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i
Bolaget ti
till
ll och med den 8 juni 2018, motsvarande en löptid om 2,86
år från utgivningsdatumet 22 juli 2015.

Övriga villkor

I händelse av bl. a. split, fondemission, företrädesemission och
utdelningar ska optionernas villkor avseende teckningskurs och
antalet underliggande aktier omräknas enligt standardmässiga villkor.

PwC, 113 97 Stockholm, Besöksadress: Torsgatan 21
Telefon: 08
08-555
555 330 00, www.pwc.com/se
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Säte Stockholm, Organisationsnummer 556029 -6740

1. Utgångspunkter för optionsvärdeberäkning
Black
Black-Scholes
Scholes värderingsmodell är idag den vanligast förekommande modellen för värdering av
optioner utställda på såväl noterade bolags aktier som på aktier i icke noterade bolag. Black -Scholes
Scholes
modell beaktar såväl tidsvärdet av teckningskursen för aktierna som värdet av att kunna avstå från
utnyttjande av optionen i det fall värdeutvecklingen på underliggande aktie blir sämre än den
teckningskurs som fastställts för optionen. Vid värdering utifrån Black -Scholes
Scholes erfordras för beräkning
av en marknadsmässig premie följande uppgifter:


Aktuellt
ellt värde på underliggande aktie



Lösenpris/t
s/teckningskurs
eckningskurs



Optionens löptid



Riskfri ränta för en löptid motsvarande den som gäller för optionen



Volatilitet, vilket är ett mått för risknivån i aktien



Förväntade utdelningar under optionens löptid

Black
Black-Scholes
Scholes modell är utvecklad för värdering av optioner på noterade aktier, vilka har såväl
likviditet som en relativt begränsad löptid (vanligtvis kortare än två år). Modellen anses dock vara den
modell som är mest tillämplig även för värdering av optioner
opt ioner med längre löptid. Härvid krävs dock
särskilda överväganden avseende variationer i den underliggande aktiens kurs. För noterade aktier
kan historiska volatilitetsmått beräknas baserat på variationerna i aktiekursen över en tidsperiod.
Historisk volat
volatilitet
ilitet behöver dock inte vara representativ för den förväntade framtida volatiliteten,
vilken utgör en betydande grund vid beräkning av optionens värde.

2. Förutsättningar
Värde på underliggande aktie vid värderingstidpunkten
Underliggande värde på aktien är
ä 2,30 kronor,, vilket motsvarar den för aktier i Bolaget på Aktietorget
noterade sista betalkursen per den 6 juli 2015
2015.
Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 5,00 kronor per aktie.
Riskfri ränta med motsvarande löptid som optionerna
Avkastningskurv
Avkastningskurvan
an för svenska statsskuldsväxlar och statsobligationer indikerar en riskfri ränta om
-0,2
0,28 procent per den 6 juli 2015 för en löptid om 2,86 år.
Förväntad framtida volatilitet i aktiekursen
Vid optionsvärdering är det den bedömda framtida volatiliteten vid värderingstidpunkten som är
relevant. Vid bedömning av den förväntade volatiliteten tas ofta utgångspunkt i den historiska
volatiliteten i aktiekursen för den aktuella aktien och andra jämf örbara marknadsnoterade bolag. För
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icke börsnoterade optioner måste hänsyn tas till att dessa optioner har en låg likviditet, vilket
motiverar en nedsättning av den förväntade volatilitetsnivån jämfört med historiskt beräknade nivåer.
Som underlag för vår bedömning av en marknadsmässig volatilitetsnivå har vi analyserat den
historiska volatiliteten för Bolagetss aktie samt för ett antal börsnoterade bolag med liknande
verksamhet
verksamhet,, vilket illustreras i tabellen nedan.
Genomsnittlig 90-dagars volatilitet (%)
Bolag
MediRätt AB
CompuGroup Medical AG
Cerner Corporation
Computer Programs & Systems Inc.
Allscripts Healthcare Solutions, Inc.
Quality Systems Inc.
Genom snitt
Median

1 år

3 år

5 år

177,6
27,1
18,8
27,0
30,7
26,3

189,9
32,8
23,2
27,8
35,7
34,4

n.a.
36,3
25,2
33,0
37,0
32,3

51,2
27,0

57,3
33,6

32,8
33,0

Källa: S&P Capital IQ

Median
Medianvärdet för jämförelsegruppens geno
genomsnittliga
msnittliga volatilitet under de senaste tre åren,
åren , inklusive
MediRät
MediRätt, uppgår till 33,6 procent. Vid en bedömning av volatiliteten i MediRätt utifrån jämförelse
med historiska volatilitetsmått för jämförbara bolags aktier måste dock bl. a. följande beaktas:
–

skillnader
killnader mellan MediRätt och de jämförbara bolagen i verksamhetsomfattning och inriktning
vilket kan motivera skillnader i volatilitetsnivåer,
volatilitetsnivåer

–

det finns studier som visar att börshandel i sig kan ge upphov till volatilitet på kort sikt, vilken
alltså ej behöver vara relaterad till volatilitet i det underliggande värdet på lång sikt, och

–

den genomsnittliga handelsvolymen i Bolagets aktie har varit betydligt lägre än för de jämförbara
bolagen, och historisk volatilitet bör inte ses som en exakt indikator f ör den förväntade framtida
volatiliteten.

Med beaktande av ovanstående anser vi att en rimlig volatilitetsnivå som grund för beräkning av
marknadsvärdet av optionerna, vilka inte kommer att vara föremål för börsnotering, uppgår till 35
procent.
Förväntade utdelningar under optionens löptid
Enligt information från Bolaget förväntas inga utdelningar inträffa under optionernas löptid.
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3. Beräkning och värdebedömning
En beräkning av optionsrätternas värde enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell, med
till
tillämpning
ämpning av ovan angivna förutsättningar, ger ett värde per option om 0,08 kronor.
Vi bedömer att tillämpning av en optionspremie om 0,08 kronor medför en marknadsmässig
prissättning av optionsrätterna.
PwC

Jon Walberg
Partner
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Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
Auditor’s Statement according to Ch. 14 § 8 of the Swedish Companies Act
Se bifogade yttrande./ Please see the attached statement.
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