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Förslag till beslut vid årsstämma i GPX Medical AB (publ) 20 maj 2021 

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman    
Valberedningen föreslår att Urban Ottosson utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den som en 
representant från valberedningen anvisar. 

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd   
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som kommer att ha 
upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som även kommer att ha 
kontrollerats av justeringspersonen. 

Punkt 4: Val av justeringsperson   
Styrelsen föreslår att Sara Bergsten, eller vid förhinder av henne, den eller de som styrelsen anvisar, utses att jämte 
ordföranden justera protokollet vid stämman. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och 
att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Punkt 8.b: Resultatdisposition    
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen 
föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. 

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna  
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor 
vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode uppgår då till 500 000 kronor. Vidare föreslår 
valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Punkt 10: Val av styrelse och revisorer   
Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter är 6. Valberedningen föreslår att Märta Lewander 
Xu, Stephan Dymling och Katarina Svanberg omväljs samt att Helene Hartman, Johannes Swartling och Urban Ottosson nyväljs 
som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Märta Lewander Xu. Vidare har valberedningen föreslagit 
att Bolagets revisorer KPMG AB omväljs som revisorer med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg, till slutet av 
den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.  

Helene Hartman, född 1966, är utbildad kemiingenjör och har en bakgrund som ledare inom Tetra Pak, och numera driver hon 
två life science bolag på Medicon Village baserat på forskning från Lunds Universitet. Helene är kunnig inom finansiella 
frågeställningar, har en gedigen teknisk bakgrund och har stor erfarenhet av de utmaningar som mindre life science bolag 
möter. 

Johannes Swartling, född 1972, är utbildad civilingenjör och har en PhD inom fysik och har idag en befattning som CTO på 
Spectracure AB där han ansvarar för bolagets forskning och utveckling. Han har även tidigare jobbat som CTO på både 
Gasporox och GPX Medical och har därmed stor insikt i tekniken inom bolaget. Han har erfarenhet av utveckling av 
medicinteknik, kliniska prövningar, samt kvalitets- och regulatoriska frågor inklusive riskhantering och har bedrivit forskning 
avseende applikationer för laserteknologi och spektroskopi inom biologi och medicin.  

Urban Ottosson, född 1961, är utbildad civilekonom vid Lunds universitet samt har en examen vid KTH Executive School i 
Stockholm och är idag CFO i GPX Medical. Han har arbetat som CFO sedan 1999 i olika bolag och är även privatinvesterare 
vid sidan av sina uppdrag. Han har en gedigen erfarenhet av affärsstrategi, förhandling, finans och ekonomi, management, 
M&A samt startups.  

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på www.gpxmedical.se. 

Punkt 11: Fastställande av rutiner och instruktion för valberedning   
Valberedningen föreslår att det uppdaterade dokumentet ”Rutiner och instruktion för valberedningen” (se nedan) fastställs. 

Rutiner och instruktion för valberedning i GPX Medical daterad 2021-03-03 
 
En valberedning ska under verksamhetsåret arbeta för att på nästkommande bolagsstämma föreslå styrelsens 
sammansättning, med flera sedvanliga arbetsuppgifter. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är representanter 
för de tre största aktieägarna per avstämningsdagen den 30 juni varje år. 
 
 



 

 Sida 2 av 25 

1. Övergripande ansvar och syfte 
Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på årsstämma i Bolaget.  
Valberedningens övergripande ansvar är att föreslå val av lämpliga kandidater till styrelsen och som revisor(er) i Bolaget, samt 
att föreslå deras arvodering. Styrelsen utser ordförande inom sig, och det faller dock på valberedningen att ge sin 
rekommendation. Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens 
ansvarsområde. 
 
2. Utseende av valberedning 
Inför kommande val och arvodering i Bolaget ska en valberedning utses, vilken föreslås bestå av tre ledamöter 
representerande de tre största aktieägarna per den 30 juni varje år.  Med aktieägare avses de som är registrerade hos 
Euroclear Sweden AB per detta datum (såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare). Styrelsens 
ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna, 
normalt sett i oktober månad under verksamhetsåret, och då uppmana dessa att, inom en rimlig tid som inte får överstiga 30 
dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Utövar inte aktieägaren sin rätt 
att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. 
Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av tre ordinarie ledamöter, dock ska valberedning vara utsedd i god tid, 
dock minst tre (3) månader före planerad årsstämma. Offentliggörande av valberedning ska sedan ske senast tre (3) månader 
före planerad årsstämma.  
 
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande 
direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens 
ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som 
samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av 
valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. 
Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större 
aktieägare. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till 
röstetalet största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens 
ordförande.  
 
Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med 
namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. 
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode kan utgå, vid begäran från 
ledamot eller sekreterare (om sådan utsetts), till valberedningens ordförande och sekreterare med 10% av vid tidpunkten 
gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och till övriga ledamöter inom valberedningen med 5% av 
vid tidpunkten gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). 
 
Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största 
aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som 
tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger 
ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum 
eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har 
rätt entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren 
utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så 
snart sådana skett. 
 
3. Uppgifter 
Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att beslutas av årsstämman: 
 
a) förslag till ordförande vid årsstämman; 
b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt förslag på revisor; 
c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott; 
d) förslag till arvode till revisor; 
e) förslag till val av styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande samt val av Bolagets revisor; 
f) förslag till eventuella förändringar i fastställda bolagets riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen, för 
valberedningens, uppdrag och förslag till arvode till valberedningens ledamöter. 
 
Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt ska tillse att valberedningen omgående erhåller 
relevant information för att utvärdera styrelsens arbete. Sådan information ska lämnas senast under januari månad och 
innefatta uppgift om bland annat styrelsens arbetsformer och om effektiviteten i dess arbete. Vidare ska vid behov 
styrelseordföranden adjungeras vid valberedningens sammanträden.  
 
Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag, förse Bolaget med ett motiverat yttrande 
beträffande sitt förslag. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.  
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Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera och motivera sina förslag. Bolaget 
ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att 
underlätta dess arbete. Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av styrelseledamot, 
inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för 
beredningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.  

Denna rutin gäller till dess den ändras och då beslutas vid bolagsstämma. 

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier   
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta 
beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär en ökning 
av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för 
årsstämman 2021. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.  

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt mot kontantbetalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 
kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om 
emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget. 

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om 
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare 
av strategisk betydelse för Bolaget. För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de 
utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid 
emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för 
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen 
ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.  

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

Styrelsens ordförande bemyndigas att i samråd med verkställande direktören göra sådana justeringar av beslutet som kan 
erfordras för att beslutet skall kunna registreras hos bolagsverket.  

Punkt 13: Beslut om a) införande av incitamentsprogram 2021/2025A till ledande befattningshavare, övriga anställda och 
konsulter i Bolaget, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 
Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 i GPX Medical AB (publ) (”Bolaget”) beslutar om att införa ett incitamentsprogram 
bestående av högst 650 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget 
(”Incitamentsprogram 2021/2025A”).  

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2021/2025A föreslår styrelsen även att årsstämman 
beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om 
godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkten c) nedan.  

a. Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2025A till ledande befattningshavare, övriga anställda och 
konsulter i Bolaget  
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogram 2021/2025A enligt i huvudsak följande 
riktlinjer: 

• Incitamentsprogram 2021/2025A ska omfatta maximalt 650 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska 
medföra rätt till nyteckning av högst 650 000 aktier i Bolaget. 

• Incitamentsprogrammet ska vara riktat till befintliga och framtida ledande befattningshavare, anställda och 
konsulter i Bolaget (”Deltagarna”) enligt följande. 

• Bolagets VD ska erbjudas att förvärva högst 200 000 teckningsoptioner. 

• Övriga ledande befattningshavare bestående av upp till tre personer ska erbjudas att förvärva 
högst 100 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 300 000 teckningsoptioner. 
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• Övriga anställda och konsulter bestående av upp till tre personer ska erbjudas att förvärva högst 
50 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 150 000 teckningsoptioner. 

b. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 650 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande 
villkor: 

• Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom 
ramen för Incitamentsprogram 2021/2025A. 

• Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 650 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande 
medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 46 150 kronor. 

• Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med 2 juni 2025 
till och med 30 juni 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. 
Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp 
motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market 
under perioden från och med den 6 maj 2021 till och med den 19 maj 2021. Den framräknade teckningskursen 
ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen 
får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 

• Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.  

• Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 juni 2021 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att 
förlänga tiden för teckning. Överteckning kan inte ske.  

• Ny aktie 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 och Euroclear Sweden AB. 

• Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor enligt Bilaga A. 

c. Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt 
fördelningen under punkten a) ovan.  

• Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till en optionspremie beräknat enligt Black & Scholes 
värderingsmodell baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First 
North Growth Market under perioden 6 maj 2021 – 19 maj 2021. Baserat på den genomsnittliga volymviktade 
betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 mars 2021 – 7 april 
2021, uppgår optionspremien preliminärt till 0,62 kronor per teckningsoption. Den slutliga optionspremien 
kan dock komma att avvika från den preliminära optionspremien med anledning av förändringar i betalkursen 
för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. 

• En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal 
med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har 
rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om 
Deltagarens anställning upphör eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptioner till någon annan. 

• Bolagets styrelse bemyndigas härmed att upprätta nödvändig dokumentation för Incitamentsprogram 
2021/2025A och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till Deltagarna. 

 
Bakgrund och skäl till förslag 
Syftet med incitamentsprogram 2021/2025A är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos 
nuvarande ledande befattningshavare, övriga anställda och konsulter i Bolaget. Styrelsen finner att det ligger i samtliga 
aktieägares intresse att Deltagarna, vilken bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av 
en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för 
verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad 
intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.  
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Utspädningseffekt 
Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 10 524 990. I det fall samtliga 
teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2025A tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 
650 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 5,82 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.  
 
Övriga utestående incitamentsprogram 
Bolaget har vid tiden för årsstämman 2021 inga utestående incitamentsprogram. 
 
Värdering 
Den preliminära och den slutliga optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med antagande om en 
riskfri ränta om -0,1 procent och en volatilitet om 45 procent samt med hänsyn till att ingen förväntat utdelning och övriga 
värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid. Underlaget och beräkningar har framtagits och 
genomförts av Augment Parters i egenskap av oberoende värderingsinstitut. Den framräknade teckningskursen har avrundats 
till närmast helt öre. 

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal 
Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå 
för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2021/2025A. 
Incitamentsprogram 2021/2025A har inga effekter på Bolagets nyckeltal. 
 
Beredning av förslaget 
Förslaget till incitamentsprogram 2021/2025A har utarbetats av Bolagets styrelse i samarbete med externa rådgivare. 
 
Särskilt bemyndigande 
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 och eventuellt hos Euroclear Sweden AB. 
 
Majoritetskrav 
För giltigt beslut enligt detta förslag erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Punkt 14: Beslut om a) införande av incitamentsprogram 2021/2025B till styrelsens ledamöter b) riktad emission av 
teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner  
Aktieägaren Cardeon AB (publ) (”Aktieägaren”) föreslår att årsstämman 2021 i GPX Medical AB (publ) (”Bolaget”) beslutar 
om att införa ett incitamentsprogram bestående av högst 270 000 teckningsoptioner till styrelsens ledamöter 
(”Incitamentsprogram 2021/2025B”).  

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2021/2025B föreslår Aktieägaren även att årsstämman 
beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om 
godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkten c) nedan.  

a. Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2025B till styrelsens ledamöter  
Aktieägaren föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogram 2021/2025B enligt i huvudsak 
följande riktlinjer: 

• Incitamentsprogram 2021/2025B ska omfatta maximalt 270 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska 
medföra rätt till nyteckning av högst 270 000 aktier i Bolaget. 

• Incitamentsprogrammet ska vara riktat till styrelsens ledamöter (”Deltagarna”) enligt följande: 

• Styrelseordföranden Märta Lewander Xu ska erbjudas att förvärva högst 120 000 
teckningsoptioner. 

• Styrelseledamöterna Stephan Dymling och Katarina Svanberg ska vardera erbjudas att förvärva 
högst 50 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 100 000 teckningsoptioner. 

• Styrelseledamöterna Helene Hartman och Johannes Swartling ska vardera erbjudas att förvärva 
högst 25 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 50 000 teckningsoptioner. 

b. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 
Aktieägaren föreslår att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 270 000 teckningsoptioner på i huvudsak 
följande villkor: 
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• Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom 
ramen för Incitamentsprogram 2021/2025B. 

• Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 270 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande 
medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 19 170 kronor. 

• Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med 2 juni 2025 
till och med 30 juni 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. 
Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp 
motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market 
under perioden från och med den 6 maj 2021 till och med den 19 maj 2021. Den framräknade teckningskursen 
ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen 
får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 

• Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.  

• Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 juni 2021 på särskild teckningslista. Överteckning kan inte ske.  

• Ny aktie 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 och Euroclear Sweden AB. 

• Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor enligt Bilaga B. 

c. Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner  
Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt 
fördelningen under punkten a) ovan. 

• Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till en optionspremie beräknat enligt Black & Scholes 
värderingsmodell baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First 
North Growth Market under perioden 6 maj 2021 – 19 maj 2021. Baserat på den genomsnittliga volymviktade 
betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 mars 2021 – 7 april 
2021, uppgår optionspremien preliminärt till 0,62 kronor per teckningsoption. Den slutliga optionspremien 
kan dock komma att avvika från den preliminära optionspremien med anledning av förändringar i betalkursen 
för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. 

• En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal 
med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har 
rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om 
Deltagarens styrelseuppdrag upphör eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptioner till någon 
annan. 

 
Bakgrund och skäl till förslag 
Syftet med incitamentsprogram 2021/2025B är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos 
Bolagets styrelsemedlemmar. Aktieägaren finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga 
för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt 
ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja 
motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.  
 
Utspädningseffekt 
Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 10 524 990. I det fall samtliga 
teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2025B tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 
270 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 2,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.  
 
Övriga utestående incitamentsprogram 
Bolaget har vid tiden för årsstämman 2021 inga utestående incitamentsprogram.   
 
Värdering 
Den preliminära och den slutliga optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med antagande om en 
riskfri ränta om -0,1 procent och en volatilitet om 45 procent samt med hänsyn till att ingen förväntat utdelning och övriga 
värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid. Underlaget och beräkningar har framtagits och 
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genomförts av Augment Parters i egenskap av oberoende värderingsinstitut. Den framräknade teckningskursen har avrundats 
till närmast helt öre. 

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal 
Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå 
för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2021/2025B. 
Incitamentsprogram 2021/2025B har inga effekter på Bolagets nyckeltal. 
 
Beredning av förslaget 
Förslaget till incitamentsprogram 2021/2025B har utarbetats av Aktieägaren i samarbete med externa rådgivare. 
 
Särskilt bemyndigande 
Det föreslås att Bolagets VD eller den Bolagets VD utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan 
komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB. 
 
Majoritetskrav 
För giltigt beslut enligt detta förslag erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
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Bilaga A 
 

Villkor för teckningsoptioner 2021/2025A avseende nyteckning av aktier i GPX Medical AB (publ) 

§ 1 Definitioner 
 
I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 
 
”Aktie” aktie i Bolaget; 

”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och anslutit sina aktier till Euroclear; 

”Avstämningskonto” konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella instrument som anges i lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument; 

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

”Bolaget” GPX Medical AB (publ), org.nr 559069-9012; 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB; 

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

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

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

”Optionsrätt” rätt att teckna Aktie mot kontant betalning; 

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

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

§ 2 Optionsrätter 
 
Det sammanlagda antalet Optionsrätter uppgår till högst 650 000. Optionsrätterna representeras av Optionsbevis. 
Optionsbevisen är ställda till viss man eller order. 
 
Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Optionsrätterna ska registreras på 
Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Optionsbevis eller andra värdepapper ges ut. Innehavare ska på Bolagets 
anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget inlämna samtliga Optionsbevis representerande Optionsrätter samt 
meddela Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket Innehavarens Optionsrätter ska registreras. 
 
För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de 
begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att Optionsrätterna inte längre ska vara registrerade 
på Avstämningskonto. 

§ 3 Rätt att teckna nya Aktier 
 
Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 30 juni 2025, eller till och med den 
tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen ska uppgå till 
ett belopp motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth 
Market under perioden från och med den 6 maj 2021 till och med den 19 maj 2021. Den framräknade teckningskursen ska 
avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till 
under aktiens kvotvärde. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. 
Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det antal Aktier som avses med 
anmälan om Teckning. 
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Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 

§ 4 Teckning av Aktier 
 
Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Optionsrätt är registrerad på Avstämningskonto ska följande gälla. Vid Teckning 
ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Optionsrätt inte är registrerad på Avstämningskonto ska Teckning ske genom 
skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget varvid antalet Optionsrätter som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska 
Innehavare i förekommande fall inlämna motsvarande Optionsbevis till Bolaget. 

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

§ 6 Införande i aktiebok m.m. 
 
Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom att de nya Aktierna interimistiskt 
registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på 
Avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på 
Avstämningskonto. 
 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, verkställs Teckning och tilldelning genom att de nya Aktierna tas upp i 
Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos Bolagsverket. 

§ 7 Rätt till vinstutdelning 
 
Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning verkställts. 
 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning i förekommande fall rätt till 
vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Teckning verkställts. 

§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m. 
 
Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer Innehavare, vad som följer 
enligt nedan. 
 
Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att Teckningskursen understiger 
kvotvärdet på Bolagets Aktier. 
 
A. Fondemission 
 
Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där Teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast tre 
veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som 
tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, vilket 
innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen 
för emissionen. 
 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska Aktier som tillkommit på grund 
av Teckning som verkställts genom att de nya Aktierna tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för 
bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen. 
 
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av 
det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av. 
 
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 
omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x antalet Aktier före fondemissionen 

______________________________________________ 
antalet Aktier efter fondemissionen 
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omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

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

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

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

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

 
Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad 
Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av. 
 
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 
omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i 

emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska 
värdet på teckningsrätten 

 
omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x Aktiens 
genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet 
på teckningsrätten 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

 
Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade 
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad 
av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig 
betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 
 
Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel: 
 
teckningsrättens värde = det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x 

Aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för den nya Aktien 
___________________________________________________ 
antalet Aktier före emissionsbeslutet 

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

emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 

 
omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x Aktiens 
genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

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

 
omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x Aktiens 
genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

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

 
omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x Aktiens 
genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

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

25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan rätt till 
återbetalning (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie 

 
omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x Aktiens 
genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
 
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier ska i stället för det faktiska belopp som 
återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande: 
 
beräknat 
återbetalningsbelopp per 
Aktie 

= det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens 
genomsnittliga betalkurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den 
dag då Aktien noteras utan rätt till deltagande i nedsättningen (Aktiens 
genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en Aktie minskat med 
talet 1 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
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Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Optionsrätt fastställs av Bolaget två 
Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 
 
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad Teckningskurs och omräknat 
antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien 
bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. 
 
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är 
obligatorisk, eller om Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av egna Aktier men 
där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa 
med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan. 
 
I. Ändamålsenlig omräkning 
 
Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses bedömning tillämpningen av 
de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller 
leda till att den ekonomiska kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen 
genomföra omräkningen av Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Optionsrätt på det sätt 
styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat. 
 
J. Avrundning 
 
För fastställande av omräknad Teckningskurs ska Teckningskursen avrundas till två decimaler. 
 
K. Likvidation 
 
Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller oavsett likvidationsgrunden och 
oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation vunnit laga kraft eller inte. 
 
Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig 
likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I 
meddelandet ska tas in en erinran om att Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 
 
Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska Innehavare – oavsett vad som sägs 
i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – ha rätt att göra anmälan om Teckning av Aktier med utnyttjande av 
Optionsrätten från den dag då meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 
 
L. Fusion 
 
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, 
får påkallande av Teckning därefter inte ske. 
 
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska Innehavarna genom meddelande 
enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i 
den avsedda fusionsplanen samt ska Innehavarna erinras om att Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion 
i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. 
 
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare äga rätt att påkalla Teckning från den dag då 
meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, 
vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas. 
 
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, 
ska följande gälla. 
 
Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan 
enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för påkallande av Teckning enligt § 3 ovan 
infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning (Slutdagen). Slutdagen ska infalla 
inom två månader från offentliggörandet. 
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M. Delning 
 
Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget ska delas genom 
att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, 
tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna, enligt 
principerna för extraordinär utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på vederlaget till aktieägarna i Bolaget. 
 
Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget 
ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära 
Teckning upphör samtidigt med registreringen enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Innehavaren ska 
ske senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman. 
 
N. Tvångsinlösen 
 
Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av Aktierna i Bolaget, och 
offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i sista stycket punkt L sägs om Slutdag äga 
motsvarande tillämpning. 
 
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Innehavare äga rätt att göra sådant 
påkallande fram till och med Slutdagen. Bolaget ska senast fem veckor före Slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan 
erinra Innehavarna om denna rätt samt att påkallande av Teckning inte får ske efter Slutdagen. 
 
Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska avgöras av skiljemän, får 
Optionsrätten inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit 
laga kraft. Om den tid inom vilken Teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Innehavaren 
ändå rätt att utnyttja Optionsrätten under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft. 
 
O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning 
 
Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter beslut om likvidation eller 
godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till Teckning åter inträda om likvidationen upphör eller frågan om 
fusion eller delning förfaller. 
 
P. Konkurs eller företagsrekonstruktion 
 
Vid Bolagets konkurs får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt inte ske. Om konkursbeslutet hävs av högre rätt, 
återinträder rätten till Teckning. 
 
Vid företagsrekonstruktion får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt ske. Vid behov får Bolaget inhämta samtycke från 
rekonstruktören innan Teckningen genomförs. 
 
Q. Byte av redovisningsvaluta 
 
Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara bestämt i annan valuta än 
svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska 
ske med tillämpning av den växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet. 
 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som verkställs från och med den dag 
som bytet av redovisningsvaluta får verkan. 
 
R. Motsvarande villkor för kupongbolag 
 
I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid omräkningstillfället inte är 
Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för 
kupongbolag. 
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§ 9 Meddelanden 
 
Meddelanden rörande Optionsrätterna ska skriftligen genom brev eller e-post tillställas varje Innehavare under adress som 
är känd för Bolaget. 

§ 10 Ändring av villkor 
 
Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, 
domstolsavgörande, Euroclears eller myndighets beslut gör det nödvändigt att ändra villkoren eller om det i övrigt – enligt 
styrelsens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter 
inte i något hänseende försämras. 

§ 11 Sekretess 
 
Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Innehavare. Bolaget äger 
rätt att i förekommande fall få följande uppgifter från Euroclear om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister: 

(i) Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress; 

(ii) antal Optionsrätter. 

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

_______________________ 
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Bilaga B 
 

Villkor för teckningsoptioner 2021/2025B avseende nyteckning av aktier i GPX Medical AB (publ) 

§ 1 Definitioner 
 
I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 
 
”Aktie” aktie i Bolaget; 

”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och anslutit sina aktier till Euroclear; 

”Avstämningskonto” konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella instrument som anges i lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument; 

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

”Bolaget” GPX Medical AB (publ), org.nr 559069-9012; 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB; 

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

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

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

”Optionsrätt” rätt att teckna Aktie mot kontant betalning; 

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

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

§ 2 Optionsrätter 
 
Det sammanlagda antalet Optionsrätter uppgår till högst 270 000. Optionsrätterna representeras av Optionsbevis. 
Optionsbevisen är ställda till viss man eller order. 
 
Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Optionsrätterna ska registreras på 
Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Optionsbevis eller andra värdepapper ges ut. Innehavare ska på Bolagets 
anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget inlämna samtliga Optionsbevis representerande Optionsrätter samt 
meddela Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket Innehavarens Optionsrätter ska registreras. 
 
För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de 
begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att Optionsrätterna inte längre ska vara registrerade 
på Avstämningskonto. 

§ 3 Rätt att teckna nya Aktier 
 
Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 30 juni 2025, eller till och med den 
tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen ska uppgå till 
ett belopp motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth 
Market under perioden från och med den 6 maj 2021 till och med den 19 maj 2021. Den framräknade teckningskursen ska 
avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till 
under aktiens kvotvärde. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. 
 
Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det antal Aktier som avses med 
anmälan om Teckning. 
 
Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 
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§ 4 Teckning av Aktier 
 
Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Optionsrätt är registrerad på Avstämningskonto ska följande gälla. Vid Teckning 
ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. 
 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Optionsrätt inte är registrerad på Avstämningskonto ska Teckning ske genom 
skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget varvid antalet Optionsrätter som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska 
Innehavare i förekommande fall inlämna motsvarande Optionsbevis till Bolaget. 

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

§ 6 Införande i aktiebok m.m. 
 
Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom att de nya Aktierna interimistiskt 
registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på 
Avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på 
Avstämningskonto. 
 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, verkställs Teckning och tilldelning genom att de nya Aktierna tas upp i 
Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos Bolagsverket. 

§ 7 Rätt till vinstutdelning 
 
Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning verkställts. 
 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning i förekommande fall rätt till 
vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Teckning verkställts. 

§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m. 
 
Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer Innehavare, vad som följer 
enligt nedan. 
 
Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att Teckningskursen understiger 
kvotvärdet på Bolagets Aktier. 
 
A. Fondemission 
 
Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där Teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast tre 
veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som 
tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, vilket 
innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen 
för emissionen. 
 
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska Aktier som tillkommit på grund 
av Teckning som verkställts genom att de nya Aktierna tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för 
bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen. 
 
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av 
det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av. 
 
Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 
omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x antalet Aktier före fondemissionen 

______________________________________________ 
antalet Aktier efter fondemissionen 
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omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

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

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

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

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

 
Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad 
Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av. 
 
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 
 
omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i 

emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska 
värdet på teckningsrätten 

 
omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x Aktiens 
genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet 
på teckningsrätten 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

 
Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade 
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad 
av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig 
betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 
 
Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel: 
 
teckningsrättens värde = det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x 

Aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för den nya Aktien 
___________________________________________________ 
antalet Aktier före emissionsbeslutet 

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

emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 

 
omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x Aktiens 
genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

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

 
omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x Aktiens 
genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

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

 
omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x Aktiens 
genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

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

25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan rätt till 
återbetalning (Aktiens genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie 

 
omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x Aktiens 
genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
 
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier ska i stället för det faktiska belopp som 
återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande: 
 
beräknat 
återbetalningsbelopp per 
Aktie 

= det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens 
genomsnittliga betalkurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den 
dag då Aktien noteras utan rätt till deltagande i nedsättningen (Aktiens 
genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en Aktie minskat med 
talet 1 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
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Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Optionsrätt fastställs av Bolaget två 
Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 
 
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 
 
Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad Teckningskurs och omräknat 
antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien 
bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. 
 
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är 
obligatorisk, eller om Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av egna Aktier men 
där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa 
med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 
Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan. 
 
I. Ändamålsenlig omräkning 
 
Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses bedömning tillämpningen av 
de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller 
leda till att den ekonomiska kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen 
genomföra omräkningen av Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Optionsrätt på det sätt 
styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat. 
 
J. Avrundning 
 
För fastställande av omräknad Teckningskurs ska Teckningskursen avrundas till två decimaler. 
 
K. Likvidation 
 
Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller oavsett likvidationsgrunden och 
oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation vunnit laga kraft eller inte. 
 
Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig 
likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I 
meddelandet ska tas in en erinran om att Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 
 
Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska Innehavare – oavsett vad som sägs 
i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – ha rätt att göra anmälan om Teckning av Aktier med utnyttjande av 
Optionsrätten från den dag då meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 
 
L. Fusion 
 
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, 
får påkallande av Teckning därefter inte ske. 
 
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska Innehavarna genom meddelande 
enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i 
den avsedda fusionsplanen samt ska Innehavarna erinras om att Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion 
i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. 
 
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare äga rätt att påkalla Teckning från den dag då 
meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, 
vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas. 
 
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, 
ska följande gälla. 
 
Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan 
enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för påkallande av Teckning enligt § 3 ovan 
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infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning (Slutdagen). Slutdagen ska infalla 
inom två månader från offentliggörandet. 
 
M. Delning 
 
Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget ska delas genom 
att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, 
tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna, enligt 
principerna för extraordinär utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på vederlaget till aktieägarna i Bolaget. 
 
Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget 
ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära 
Teckning upphör samtidigt med registreringen enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Innehavaren ska 
ske senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman. 
 
N. Tvångsinlösen 
 
Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av Aktierna i Bolaget, och 
offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i sista stycket punkt L sägs om Slutdag äga 
motsvarande tillämpning. 
 
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Innehavare äga rätt att göra sådant 
påkallande fram till och med Slutdagen. Bolaget ska senast fem veckor före Slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan 
erinra Innehavarna om denna rätt samt att påkallande av Teckning inte får ske efter Slutdagen. 
 
Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska avgöras av skiljemän, får 
Optionsrätten inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit 
laga kraft. Om den tid inom vilken Teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Innehavaren 
ändå rätt att utnyttja Optionsrätten under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft. 
 
O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning 
 
Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter beslut om likvidation eller 
godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till Teckning åter inträda om likvidationen upphör eller frågan om 
fusion eller delning förfaller. 
 
P. Konkurs eller företagsrekonstruktion 
 
Vid Bolagets konkurs får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt inte ske. Om konkursbeslutet hävs av högre rätt, 
återinträder rätten till Teckning. 
 
Vid företagsrekonstruktion får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt ske. Vid behov får Bolaget inhämta samtycke från 
rekonstruktören innan Teckningen genomförs. 
 
Q. Byte av redovisningsvaluta 
 
Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara bestämt i annan valuta än 
svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska 
ske med tillämpning av den växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet. 
 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som verkställs från och med den dag 
som bytet av redovisningsvaluta får verkan. 
 
R. Motsvarande villkor för kupongbolag 
 
I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid omräkningstillfället inte är 
Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för 
kupongbolag. 
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§ 9 Meddelanden 
 
Meddelanden rörande Optionsrätterna ska skriftligen genom brev eller e-post tillställas varje Innehavare under adress som 
är känd för Bolaget. 

§ 10 Ändring av villkor 
 
Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, 
domstolsavgörande, Euroclears eller myndighets beslut gör det nödvändigt att ändra villkoren eller om det i övrigt – enligt 
styrelsens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter 
inte i något hänseende försämras. 

§ 11 Sekretess 
 
Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Innehavare. Bolaget äger 
rätt att i förekommande fall få följande uppgifter från Euroclear om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister: 

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

(iv) antal Optionsrätter. 

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

_______________________ 

 


