
 
 

NB. The English text is an in-house translation, and the Swedish version will 
prevail 

 
Styrelsens förslag till beslut om (a) emission av teckningsoptioner, 
och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner  
The board of directors proposal for resolution on (a) issue of warrants, and 
(b) approval of transfer of warrants  
 
Styrelsen föreslår att årsstämman, i enlighet med vad som anges nedan, fattar 
beslut om (a) en emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026 samt (b) 
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av 
aktier i Bolaget under LTIP 2022/2026 som föreslås under punkt 27 på den 
föreslagna dagordningen. Det antal teckningsoptioner som föreslås emitteras är ett 
högsta antal teckningsoptioner, vilket kommer minskas med det antal aktier som 
återköps av styrelsen förutsatt att bemyndigandet att besluta om återköp av egna 
aktier enligt punkt 25 i den föreslagna dagordningen godkänns. 
The board of directors proposes that the annual general meeting, as set out below, resolves 
on (a) an issue of warrants of series 2022/2026 and (b) approval of transfer of warrants in 
order to ensure delivery of shares in the Company under LTIP 2022/2026, proposed under 
item 27 of the proposed agenda. The number of warrants to be issued is set at a maximum 
number of warrants, which will be decreased by the number of shares repurchased by the 
board of directors in case the authorization to resolve on repurchase of own shares under 
item 25 of the proposed agenda is granted. 

(a) Emission av teckningsoptioner  
Issue of warrants 
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner på 
följande villkor: 
The board of directors proposes that the annual general meeting resolves on an issue of 
warrants governed by the following main terms and conditions: 

1. Bolaget ska emittera högst 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026 
("Teckningsoptionerna").  
The Company shall issue a maximum of 2,000,000 warrants of series 2022/2026 (the 
“Warrants”). 

2. Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, tillkomma Bolaget eller ett av Bolaget helägt dotterbolag. 
The right to subscribe for warrants shall, with deviation from the shareholders’ 
preferential rights, accrue to the Company or a wholly-owned subsidiary of the 
Company.  

3. Överteckning kan inte ske. 



 
 

Over-subscription shall not be permitted. 
4. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 

oktober 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. 
Teckningsoptionerna tilldelas bolaget eller dotterbolaget vederlagsfritt. 
The warrants shall be subscribed for on a separate subscription list no later than 31 
October 2022. The board of directors shall have the right to extend the subscription 
period. The warrants shall be allotted to the Company or the subsidiary free of 
charge. 

5. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i 
Bolaget under tiden från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 
december 2026. Teckning får endast ske i enlighet med villkoren för LTIP 
2022/2026 och för att möjliggöra leverans till deltagare i LTIP 2022/2026. 
Each warrant shall entitle the holder to acquire one (1) new share in the Company 
during the period commencing on and including 1 January 2026 up to and including 
31 December 2026. Subscription may only be carried out in accordance with the 
terms and conditions for LTIP 2022/2026 and in order to ensure delivery to the 
participants in LTIP 2022/2026. 

6. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara aktiens 
kvotvärde. 
The subscription price upon exercising the warrant shall correspond to the share’s 
quota value. 

7. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna 
registrerats på avstämningskonto. 
The newly subscribed shares shall entitle dividend for the first time on the record day 
which occurs after the shares have been registered on a reconciliation account. 

8. De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna framgår av styrelsens 
förslag till fullständiga villkor för Teckningsoptionerna. Som framgår därav 
kan teckningskursen, liksom antalet aktier som Teckningsoption berättigar 
till teckning av, komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i 
vissa andra fall. 
The full terms and conditions for the Warrants are presented in the board of 
director’s proposal for complete terms and conditions for the Warrants. As set out 
therein, the subscription price, as well as the number of shares that a Warrant entitles 
subscription for, may be recalculated in the event of a bonus issue, new issue and in 
certain other cases. 

9. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av 
Teckningsoptionerna att uppgå till högst 140 000 kronor, dock med förbehåll 
för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och 
antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av kan 
komma att ske till följd av emissioner med mera. 
The increase in the Company’s share capital will, upon exercising the Warrants, 
amount to no more than SEK 140,000, subject to the increase that may be caused by 



 
 

recalculation of the subscription price and the number of shares that each Warrant 
entitles subscription for may occur as a result of issues etcetera. 

10. Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut 
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av 
Teckningsoptionerna hos Bolagsverket. 
The board of directors are authorised to make such minor adjustments as may be 
necessary in connection with the registration of the Warrants with the Swedish 
Companies Registration Office. 

11. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans 
av aktier i Bolaget under LTIP 2022/2026. 
The reason for deviation of the shareholders’ preferential rights is to ensure delivery 
of shares in the Company under LTIP 2022/2026. 

(b) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner  
Approval of transfer of warrants 
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner: 
The board of directors proposes that the annual general meeting approves: 
 

• att Bolaget eller dotterbolaget överlåter Teckningsoptioner till deltagare i 
LTIP 2022/2026, 
that the Company or the subsidiary transfers the Warrants to participants in LTIP 
2022/2026, 

• att Bolaget eller dotterbolaget överlåter Teckningsoptioner till tredje part 
med vilken Bolaget ingått avtal om utnyttjande av Teckningsoptionerna 
och leverans av aktier i Bolaget till deltagare i LTIP 2022/2026 i enlighet 
med villkoren för LTIP 2022/2026, och/eller,  
that the Company or the subsidiary transfers the Warrants to a third party with 
whom the Company has entered into an agreement regarding exercising the 
Warrants and delivery of shares in the Company to participants in LTIP 2022/2026 
in accordance with the terms and conditions for LTIP 2022/2026, and/or, 

• att Bolaget eller dotterbolaget på annat sätt förfogar över 
Teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av 
LTIP 2022/2026. 
that the Company or the subsidiary otherwise disposes of the Warrants in order to 
ensure the Company’s obligation in connection with LTIP 2022/2026. 

 
Majoritetskrav 
Majority requirements 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att aktieägare 
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som vid 
årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet. 
A resolution in accordance with the proposal by the board of directors set out above is 
valid only where supported by shareholders holding not less than nine-tenths of both the 
votes cast and the shares represented at the annual general meeting. 



 
 

 
 

* * * 
Stockholm i april 2022 
Stockholm in April 2022 

Styrelsen 
The board of directors 
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