
Protokoll fört vid årsstämma i 
Idogen AB, org. nr 556756-8521, 
den 4 maj 2022 kl. 15.00 på Me- 
dicon Village, Scheeletorget 1 i 
Lund.

Stämman öppnas

Advokat Ola Grahn från Setterwalls Advokatbyrå AB öppnade stämman på uppdrag 
av styrelsen.

Val av ordförande vid stämman

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden skulle föra pro
tokoll vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande en
ligt Bilaga 1 upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare, ombud, biträ
den och övriga närvarande godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Godkännande av dagordningen

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, Bilaga 2. lades fram och godkändes 
som dagordning för stämman.

Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman. Niklas Wallet val
des till sådan justeringsman.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebo
lagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2022, 
att kallelsen sedan den 29 mars 2022 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att 
annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 6 april 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Anders Karlsson höll ett anförande om bolagets verksam' 
varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.
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7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, samt revisorns 
yttrande om huruvida bolagsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befatt
ningshavare har följts, framlades.

8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och 
balansräkningarna.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda ba
lansräkningen

Det beslutades att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i 
årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 
2021 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslu
tet om ansvarsfrihet.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer

Ordföranden redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slu
tet av nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter. Det beslutades vidare i 
enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant 
ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen (plus 
eventuella sociala avgifter) ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och 
med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorp- 
ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. ■ /
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11. Val av styrelse och revisor

Ordföranden noterade att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt 
deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Agneta 
Edberg, Leif G. Salford, Christina Herder, Sharon Longhurst och Lennart Svensson.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Agneta Ed
berg som styrelseordförande.

Det beslutades slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte 
AB som revisor varvid det noterades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revi
sorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ordföranden redogjorde för styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021 
enligt Bilaga 3.

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

13. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende (A) ändring av bolagsord
ningen; och (B) minskning av aktiekapitalet enligt Bilaga a.

Det beslutades i enlighet med förslaget i Bilaga 4. Det noterades att beslutet var en
hälligt.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen 
att besluta om emissioner enligt Bilaga s.

Det beslutades i enlighet med förslaget i Bilaga 5. Det noterades att beslutet var en
hälligt.

15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) rik
tad emission av teckningsoptioner; samt (B) erläggande av stay-on bonus

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende införande av ett långsiktigt 
incitamentsprogram innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) 
erläggande av stay-on bonus enligt Bilaga 6.

Det beslutades i enlighet med förslaget i Bilaga 6. Det noterades att beslutet var en-, 
hälligt. /
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16. Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

(Ordförande)

Justeras:

Niklas Wallet^



Bilaga
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Org nr. 556756-8521 
Datum: 29 mars 2022

Kallelse till årsstämma i Idogen AB

Aktieägarna i Idogen AB, org. nr 556756-8521 ("Idogen"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 
maj 2022 kl. 15.00 på Medicon Village i huvudbyggnaden The Spark, konferensrum Collaboraction, 
Scheeletorget 1, Lund.

Verkställande direktörens anförande och informationsmöte efter årsstämman
Verkställande direktörens anförande från årsstämman kommer att spelas in och göras tillgängligt på 
bolagets hemsida (www.idogen.com) efter årsstämman. För de aktieägare som inte kan delta vid 
årsstämman kommer även ett informationsmöte att hållas samma dag som årsstämman, onsdagen den 
4 maj 2022 kl. 17.00 (efter årsstämmans avslutande). Mötet kommer att hållas via Microsoft Teams och 
de aktieägare som önskar delta ombeds att sända ett e-mail till info(5)idogen.com så kommer inbjudan 
att sändas ut med en länk till mötet. Vid mötet kommer verkställande direktören Anders Karlsson att 
hålla en kortare presentation och efter detta ges möjlighet att ställa frågor.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 april 2022, och
• anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 28 april 2022 skriftligen till Idogen AB, Medicon Village, 

Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-275 63 30 eller per e-post 
info(5)idogen.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, 
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet 
biträden (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos 
förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos 
Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen 
senast torsdagen den 28 april 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering 
måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren 
undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre 
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska 
ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den 
juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra 
behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets 
hemsida (www.idogen.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin 
adress.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.

http://www.idogen.com
http://www.idogen.com
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5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
13. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktad emission av 

teckningsoptioner; samt (B) erläggande av stay-on bonus.
16. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen inför årsstämman har bestått av Tobias Ekman (ordförande), representerande eget 
innehav, Per Eliasson, representerande eget innehav, och Leif G. Salford, representerande eget innehav 
och Flans-Olov Sjögren. Styrelsens ordförande Agneta Edberg och CFO Ingvar Karlsson (sekreterare) har 
adjungerats till valberedningen. Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid 
stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer, fastställande av arvoden åt
styrelsen och revisor samt val av styrelse och revisor (punkterna 9-11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, att Agneta Edberg, Leif G. 
Salford, Christina Herder, Sharon Longhurst och Lennart Svensson omväljs som styrelseledamöter samt 
att Agneta Edberg omväljs som styrelseordförande.

Information om de ledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida 
(www.idogen.com).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till styrelsen (plus eventuella sociala avgifter) ska utgå med 
300 000 kr till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 150 000 kr till var 
och en av övriga ledamöter (oförändrat jämfört med föregående år).

Valberedningen föreslår slutligen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor samt 
att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund 
fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning 
i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport fgf'/) 
räkenskapsåret 2021. /

http://www.idogen.com
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Beslut om (A) ändring av bolagsordningen: och (B) minskning av aktiekapitalet (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att (A) ändra bolagsordningen; och (B) minska bolagets 
aktiekapital enligt följande.

(A) Ändring av bolagsordningen

I syfte att bl.a. möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som framgår av (B) nedan föreslår styrelsen 
att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelser avseende bolagets aktiekapital och 
antal aktier enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 075 000 kronor och högst 20 300 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.

Föreslagen lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 72 500 000 aktier och högst 290 000 000 aktier.

(B) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 45 679 539,15 kronor, 
utan indragning av aktier, för att avsättas till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet 
kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 5 075 504 kronor fördelat på 72 507 205 aktier, envar med 
ett kvotvärde om 0,07 kronor. Minskningen av aktiekapitalet erfordrar tillstånd från Bolagsverket, eller i 
tvistiga fall, allmän domstol.

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt (A) - (B) ovan 
utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet 
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under 
tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om 
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan 
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av 
emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller 
konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 18 126 801 stycken, 
motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i 
bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att 
genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriel' 
partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission
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med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med 
förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet 
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktad emission av
teckningsoptioner; samt (B) erläggande av stav-on bonus (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare och övriga nyckelpersoner (anställda såväl som konsulter) i bolaget baserat på 
utgivande av teckningsoptioner och erläggande av stay-on bonus ("Teckningsoptionsprogram 
2022/2025").

Vid årsstämmorna 2020 och 2021 beslutades det att införa långsiktiga incitamentsprogram i form av 
teckningsoptionsprogram. Som noterades i samband med förslagen till dessa incitamentsprogram så var 
det långsiktiga incitamentsprogrammet, efter att ha utvärderats av styrelsen, planerat att vara årligen 
återkommande. Styrelsen har utvärderat incitamentsprogrammen och funnit att de har fungerat väl. 
Styrelsen har därför beslutat att föreslå ett liknande incitamentsprogram detta år.

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2022/2025 föreslår styrelsen att årsstämman fattar 
beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) erläggande av stay-on bonus, på följande 
villkor:

A. Riktad emission av teckningsoptioner

1. Högst 2 175 000 teckningsoptioner ska emitteras för Teckningsoptionsprogram 2022/2025.

2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas 
av ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget efter erbjudande från styrelsen i 
enlighet med följande fördelning:

Befattning Antal teckningsoptioner
Verkställande direktör Högst 920 000 teckningsoptioner.
Ledande befattningshavare och 
nyckelpersoner (10 personer)

Högst 1 000 000 teckningsoptioner får 
maximalt tilldelas till denna grupp och 
ingen deltagare får erbjudas mer än 250
000 teckningsoptioner.

Övriga deltagare 
(6 personer)

Högst 255 000 teckningsoptioner får 
maximalt tilldelas till denna grupp och 
ingen deltagare får erbjudas mer än 40 000 
teckningsoptioner.

De berättigade tecknare som utför uppdrag på konsultbasis via bolag ska äga rätt och skyldighet 
att teckna teckningsoptioner via sådant bolag.

3. Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2022/2025 och avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom 
erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för ledande befattningshavare och övriga 
nyckelpersoner i bolaget. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad 
harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang^- 
för bolagets utveckling. /
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4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 14 juni 2022, med 

rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

5. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 förutsätter att 
deltagaren vid tidpunkten för teckning innehar position i bolaget eller har ingått avtal därom, 
och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller 
uppdraget avses att avslutas. I samband med tilldelning ska bolaget, såvida det inte medför 
negativa beskattningskonsekvenser för bolaget eller deltagaren, förbehålla sig rätten att 
återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i bolaget upphör eller om 
deltagaren i sin tur önskar överlåta teckningsoptionerna.

6. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna 
erbjuds. Överteckning får inte ske.

7. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid 
teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Mazars Corporate Finance, som oberoende 
värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

8. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt 
för styrelsen att förlänga denna frist.

9. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som 
motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för 
aktie i bolaget under perioden från och med den 24 maj 2022 till och med den 7 juni 2022. Om 
teckningskursen överskrider aktiens kvotvärde ska sådant belopp tillföras den fria 
överkursfonden. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas 
uppåt.

10. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och 
med den ljuni 2025 till och med den 30 juni 2025.

11. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning första 
gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier 
genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

12. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de 
fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

13. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka 
med 152 250 kronor (med beaktande av den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt 
punkten 13 på dagordningen för årsstämman).

B. Erläggande av stay-on bonus

Som en del av Teckningsoptionsprogram 2022/2025 ska varje deltagare erhålla en tredelad stay-on
bonus i form av bruttolönetillägg från bolaget som sammanlagt ska motsvara det belopp som deltagaren
har erlagt för teckningsoptionerna.

(i) Första bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren hap^ 
erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av bolaget den 25 maj 2023, förutsatt att {
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deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i bolaget och inte vid nämnda tidpunkt har 
informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.

(ii) Andra bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har 
erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av bolaget den 25 maj 2024, förutsatt att 
deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i bolaget och inte vid nämnda tidpunkt har 
informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.

(iii) Tredje bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har 
erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av bolaget den 25 maj 2025, förutsatt att 
deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i bolaget och inte vid nämnda tidpunkt har 
informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.

Deltagare som utför arbete åt bolaget på konsultbasis och som är berättigad att erhålla stay-on bonus 
enligt ovan ska i tillämpliga fall fakturera stay-on bonus via bolag, varvid bolaget också ska utge på 
beloppet belöpande mervärdesskatt, om tillämpligt.

Styrelsen ska, med avvikelse från ovan angivna principer för bonusutbetalning och i den mån så krävs, 
äga rätt att i enskilda fall besluta om alternativa tidpunkter för bonusutbetalning.

Övrig information i anledning av Teckningsoptionsprogram 2022/2025

Bolagets kostnader för erläggande av stay-on bonus till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 
2022/2025 enligt B ovan uppskattas, vid fullt deltagande och vid ett antaget marknadsvärde för 
teckningsoptionerna om 0,0615 kronor, uppgå till maximalt cirka 390 000 kronor (inklusive sociala 
avgifter). I övrigt beräknas bolagets kostnader för Teckningsoptionsprogram 2022/2025 endast att bestå 
av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 72 507 205.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2022/2025 utnyttjas 
för teckning av aktier kommer totalt 2 175 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning 
om cirka 2,91 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier 
som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till 
Teckningsoptionsprogram 2022/2025. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på 
nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2021.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av två teckningsoptionsprogram utestående i 
bolaget till följd av vilka totalt 721 920 nya aktier kan tillkomma. Om de befintliga 
incitamentsprogrammen som finns utestående respektive det som föreslås utges enligt beslut av 
årsstämman den 4 maj 2022 utnyttjas fullt ut för teckning av aktier kommer totalt 2 896 920 nya aktier 
att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 3,84 procent av bolagets aktiekapital och röster 
efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga 
utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller med förbehåll för omräkningar av 
teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för 
teckningsoptionerna.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2022/2025 har beretts av styrelsen i samråd med extern 
rådgivare.
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Styrelsens förslag om införande av Teckningsoptionsprogram 2022/2025 enligt A och B ovan utgör ett 
sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Särskild beslutsmajoritet
För giltiga beslut i frågorna under punkterna 13 och 14 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För 
giltigt beslut i frågan under punkten 15 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio 
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen 
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan 
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets 
förhållande till andra koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, styrelsens ersättningsrapport, fullständiga förslag till beslut 
och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon 
Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund samt på bolagets webbplats (www.idogen.com) senast från och 
med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin 
postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 72 507 205 
stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www. euroclear.com/dam/ESw/Legal/lntegritetspolicv-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i mars 2022
Idogen AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD, Idogen AB
Tel:+46 (0) 70918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2022 kl.
08:46 CEST.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405,103 91 Stockholm, 
tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska 
läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst 
framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat 
hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. 
I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtlig

http://www.idogen.com
https://www._euroclear.com/dam/ESw/Legal/lntegritetspolicv-bolagsstammor-svenska.pdf
mailto:anders.karlsson@idogen.com
mailto:certifiedadviser@penser.se
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indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att 
en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl 
patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via httDS://www.idoaen.com./f,

T
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Ersättningsrapport 2021

Introduktion

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningsha
vare för Idogen AB, antagna vid extra bolagsstämma den 4 november 2020, tillämpades un
der år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktö
ren samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incita- 
mentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för 
svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incita- 
mentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 (Löner, 
andra ersättningar och sociala kostnader) på sidan 63 i årsredovisningen för 2021. Styrelsen 
har beslutat att inte inrätta något ersättningsutskott utan att hela styrelsen ska fullgöra er- 
sättningsutskottets uppgifter. Ytterligare information framgår på sidorna 71-72 i årsredovis
ningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstäm
man och redovisas i not 8 (Ersättningar till styrelsen) på sidan 63 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på 
sidorna 4-5 i årsredovisningen för 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvarata
gandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera 
och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda marknads- och 
konkurrensmässig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattnings
havare kan erbjudas en marknads- och konkurrensmässig totalersättning. Enligt ersättnings- 
riktlinjema får ersättningen till ledande befattningshavare bestå av följande komponenter: 
fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontan- 
tersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av 
individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de 
främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att 
exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsik
tiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 73-75 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt 
de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlin
jerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna 
ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av 
riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.idogen.com/investerare/bolagsstvr- 
ning/. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersätt
ningsriktlinjerna har bolagets bolagsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade/ 
incitamentsprogram. (

http://www.idogen.com/investerare/bolagsstvr-ning/
http://www.idogen.com/investerare/bolagsstvr-ning/
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Enligt de ersättningsriktlinjer som antagits av bolagsstämman ska styrelseledamöter, utöver 
styrelsearbetet, kunna erhålla arvode för arbete som utförs för bolagets räkning. Styrelseord
föranden Agneta Edberg har under 2021 erhållit ersättning om 77 kSEK för utförda konsult
tjänster relaterade till prekliniskt arbete och Vinnovas arbete med Swelife i Sverige där bola
get deltar, samt har styrelseledamoten Sharon Longhurst under 2021 erhållit ersättning om 
28 kSEK för utförda konsulttjänster relaterade till CMC-produktion.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (kSEK)

1
Fast ersättning

2
Rörlig ersättning

3 4 5 6

Befattningshavarens 
namn (position)

Grund- Andra
lön* förmåner**

Ettårig Flerårig Extraordinära
poster***

Pensions
kostnad****

Totalersättning Andelen fast 
och rörlig 
ersättning

Anders Karlsson 
(VD)

1885 10 219 0 50 551 2 715 92/8

* Inklusive semesterersättning om 170 kSEK.
** Avser sjukvårdsförsäkring.
*** Avser kostnadsförd bonus i form av stay-on-bonus om 50 kSEK.
**** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, härtill fullo redovisats som fast ersättning.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att för
verkliga bolagets affärsstrategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsik
tiga intresse. Prestationskriterierna under 2021 har utgjorts av operativa kriterier som sam
mantaget stödjer bolagets långsiktiga strategiska inriktning och värdeskapande.

Tabell 2 - Utfall för verkställande direktörens rörliga ersättning under 2021 (kSEK)

Verkställande direktören har under räkenskapsåret 2021 erhållit rörlig ersättning om 219 
kSEK, vilket baserades på uppfyllande av prestationskriterier. Viktning av varje enskilt krite
rium och graden av måluppfyllelse återfinns i tabellen nedan.

Prestationskriterier______________________________Vikt_____________________ Grad av måluppfyllelse Ersättningsutfall
Inlämnande av ansökan till Läkemedelsverket om 75% 100% 164 kSEK
godkännande för start av klinisk fas l/lla-studie i 
IDO 8
Framsteg i utvecklingsarbete enligt projektplan 25 % 100% 55 kSEK

Aktierelaterad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Vid årsstämma den 12 maj 2020 beslutades att inrätta teckningsoptionsprogram 2020/2023 
för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i bolaget genom utgivande av 
250 000 teckningsoptioner, varav verkställande direktören tecknade 120 000 teckningsopt
ioner. Teckningsoptionerna emitterades till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde. 
Efter omräkning till följd av genomförd företrädesemission under 2022 ger varje tecknings
option rätt att teckna 1,024 nya aktier i bolaget mot kontant betalning uppgående till 8,69 
SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 juni - 30 juni 2023. Vid 
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier kommer 256 000 nya aktier att 
utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,35 procent av bolagets aktiekapital och rös
ter. Som en del av teckningsoptionsprogram 2020/2023 erhåller varje deltagare en tredelad 
stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från bolaget som sammanlagt motsvarar det belopp 
som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, varvid den första bonusutbetalningen ej^ 
hölls den 25 maj 2021. Den andra bonusutbetalningen erhålls den 25 maj 2022.
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Vid årsstämma den 11 maj 2021 beslutades att inrätta teckningsoptionsprogram 2021/2024 
för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i bolaget genom utgivande av 
455 000 teckningsoptioner, varav verkställande direktören tecknade 230 000 teckningsopt
ioner. Teckningsoptionerna emitterades till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde. 
Efter omräkning till följd av genomförd företrädesemission under 2022 ger varje tecknings
option rätt att teckna 1,024 nya aktier i bolaget mot kontant betalning uppgående till 5,65 
SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 juni - 30 juni 2024. Vid 
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier kommer 465 920 nya aktier att 
utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,64 procent av bolagets aktiekapital och rös
ter. Som en del av teckningsoptionsprogram 2021/2024 erhåller varje deltagare en tredelad 
stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från bolaget som sammanlagt motsvarar det belopp 
som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, varvid den första bonusutbetalningen er
hålls den 25 maj 2022.

Om de befintliga incitamentsprogrammen som finns utestående utnyttjas fullt ut för teckning 
av aktier kommer totalt 721 920 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 
0,99 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 - Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade 
räkenskapsåren (RR) (kSEK)* *

RR 2021 RR 2020

Ersättning till 
verkställande direktören 2 715 2 712

Bolagets rörelseresultat -26 153

Genomsnittlig ersättning 
baserat på antalet heltidsekvivalenter an
ställda** i bolaget

Fr.o.m. räkenskapsåret 2020, vilket är det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport.

* Exklusive medlemmar i ledningsgruppen.

Lund i mars 2022 
Styrelsen för Idogen AB (pu
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Styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolags
ordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet
Styrelsen för Idogen AB, org. nr 556756-8521, föreslår att årsstämman den 4 maj 2022 beslu
tar att (A) ändra bolagsordningen; och (B) minska bolagets aktiekapital enligt följande.

(A) Ändring av bolagsordningen

I syfte att bl.a. möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som framgår av (B) nedan föreslår 
styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelser avseende bola
gets aktiekapital och antal aktier enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor. 

Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 075 000 kronor och högst 20 300 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.

Föreslagen lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 72 500 000 aktier och högst 290 000 000 aktier.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.

(B) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 45 679 539,15 
kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fritt eget kapital. Efter minskningen av 
aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 5 075 504 kronor fördelat på 72 
507 205 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,07 kronor. Minskningen av aktiekapitalet er
fordrar tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol.

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt (A) - 
(B) ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut i frågan 
krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna 
som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar 
av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Lund i mars 2022

Styrelsen för Idogen AB
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Bolagsordning för Idogen AB 

Org. Nr. 556756-8521 

Fastställd på årsstämma 2022-05-04

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Idogen AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att verka inom olika sjukdomsområden innefattande men inte be
gränsande till autoimmuna sjukdomar, blödarsjuka och transplantation och bedriva forskning och ut
veckling för att identifiera framtida läkemedel, patentera och kommersialisera nya läkemedel från forsk
ning såväl som repositionering av idag befintliga läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 075 000 kronor och högst 20 300 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 72 500 000 aktier och högst 290 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
skall lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bola
gets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska 
Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri..



§9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kal
lelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 
före stämman.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovis

ning och koncemrevisionsberättelse.
7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncemresultat- 
räkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepappers- 
centraler och kontoföring av finansiella instrument.



Bilaga



Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att 
besluta om emissioner
Styrelsen för Idogen AB, org. nr 556756-8521, föreslår att årsstämman den 4 maj 2022 beslutar 
att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med 
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om 
apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission 
av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller 
konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 18 126 801 
stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande 
antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra 
företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella 
partners inom ramen för samarbeten och allianser.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i 
förekommande fall).

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av 
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Lund i mars 2022 

Styrelsen för Idogen AB (pu^fj^
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Styrelsens förslag till beslut om införande av ett lång
siktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktad 
emission av teckningsoptioner; samt (B) erläggande 
av stay-on bonus
Styrelsen för Idogen AB, org. nr 556756-8521 (”Bolaget”), föreslår att årsstämman den 4 
maj 2022 beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare och övriga nyckelpersoner (anställda såväl som konsulter) i Bolaget 
baserat på utgivande av teckningsoptioner och erläggande av stay-on bonus
(”Teckningsoptionsprogram 2022/2025”).

Vid årsstämmorna 2020 och 2021 beslutades det att införa långsiktiga 
incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram. Som noterades i samband med 
förslagen till dessa incitamentsprogram så var det långsiktiga incitamentsprogrammet, 
efter att ha utvärderats av styrelsen, planerat att vara årligen återkommande. Styrelsen 
har utvärderat incitamentsprogrammen och funnit att de har fungerat väl. Styrelsen har 
därför beslutat att föreslå ett liknande incitamentsprogram detta år.

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2022/2025 föreslår styrelsen att 
årsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) 
erläggande av stay-on bonus, på följande villkor:

A. Riktad emission av teckningsoptioner

1. Högst 2 175 000 teckningsoptioner ska emitteras för Teckningsoptionsprogram 
2022/2025.

2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast 
kunna tecknas av ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget efter 
erbjudande från styrelsen i enlighet med följande fördelning:

Befattning Antal teckningsoptioner

Verkställande direktör Högst 920 000 teckningsoptioner.

Ledande befattningshavare och 
nyckelpersoner (10 personer)

Högst 1 000 000 teckningsoptioner 
får maximalt tilldelas till denna grupp 
och ingen deltagare får erbjudas mer 
än 250 000 teckningsoptioner.

Övriga deltagare 
(6 personer)

Högst 255 000 teckningsoptioner får 
maximalt tilldelas till denna grupp 
och ingen deltagare får erbjudas mer 
än 40 000 teckningsoptioner.

De berättigade tecknare som utför uppdrag på konsultbasis via bolag ska äga rät 
och skyldighet att teckna teckningsoptioner via sådant bolag.
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3. Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2022/2025 och avvikelsen från 
aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla 
kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för 
ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget. Ett sådant 
långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av 
deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för 
Bolagets utveckling.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 14 
juni 2022, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

5. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 
förutsätter att deltagaren vid tidpunkten för teckning innehar position i Bolaget 
eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller 
blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas. I 
samband med tilldelning ska Bolaget, såvida det inte medför negativa 
beskattningskonsekvenser för Bolaget eller deltagaren, förbehålla sig rätten att 
återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget 
upphör eller om deltagaren i sin tur önskar överlåta teckningsoptionerna.

6. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad 
deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.

7. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga 
värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Mazars Corporate Finance, 
som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes- 
värderingsmodell.

8. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter 
teckning, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

9. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs 
per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt 
den officiella kurslistan för aktie i Bolaget under perioden från och med den 24 
maj 2022 till och med den 7 juni 2022. Om teckningskursen överskrider aktiens 
kvotvärde ska sådant belopp tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen 
ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.

10. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under 
perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025.

11. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till 
vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som 
infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner 
verkställts.
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12. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna 
framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2022/2025; Bilaga A.

13. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer 
aktiekapitalet att öka med 152 250 kronor (med beaktande av den minskning av 
aktiekapitalet som föreslås enligt punkten 13 på dagordningen för årsstämman).

B. Erläggande av stay-on bonus

Som en del av Teckningsoptionsprogram 2022/2025 ska varje deltagare erhålla en 
tredelad stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från Bolaget som sammanlagt ska 
motsvara det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna.

(i) Första bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som 
deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av Bolaget den 25 maj
2023, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i Bolaget 
och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att 
anställningen eller uppdraget avses att avslutas.

(ii) Andra bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som 
deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av Bolaget den 25 maj
2024, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i Bolaget 
och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att 
anställningen eller uppdraget avses att avslutas.

(iii) Tredje bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som 
deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av Bolaget den 25 maj
2025, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i Bolaget 
och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att 
anställningen eller uppdraget avses att avslutas.

Deltagare som utför arbete åt Bolaget på konsultbasis och som är berättigad att erhålla 
stay-on bonus enligt ovan ska i tillämpliga fall fakturera stay-on bonus via bolag, varvid 
Bolaget också ska utge på beloppet belöpande mervärdesskatt, om tillämpligt.

Styrelsen ska, med avvikelse från ovan angivna principer för bonusutbetalning och i den 
mån så krävs, äga rätt att i enskilda fall besluta om alternativa tidpunkter för 
bonusutbetalning.

Kostnader, befintliga incitamentsprogram och utspädning
Bolagets kostnader för erläggande av stay-on bonus till deltagarna i 
Teckningsoptionsprogram 2022/2025 enligt B ovan uppskattas, vid fullt deltagande och 
vid ett antaget marknadsvärde för teckningsoptionerna om 0,0615 kronor, uppgå till 
maximalt cirka 390 000 kronor (inklusive sociala avgifter). I övrigt beräknas Bolagets 
kostnader för Teckningsoptionsprogram 2022/2025 endast att bestå av begränsade 
kostnader för implementering och administration av programmet.
Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 72 507 20^'
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Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 
2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 2 175 000 nya aktier att utges, 
vilket motsvarar en total utspädning om cirka 2,91 procent av bolagets aktiekapital och 
röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande 
av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 
2022/2025. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på nyckeltalet resultat 
per aktie för helåret 2021.
Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av två teckningsoptionsprogram 
utestående i bolaget till följd av vilka totalt 721 920 nya aktier kan tillkomma (efter 
omräkning efter företrädesemission 2022). Om de befintliga incitamentsprogrammen som 
finns utestående respektive det som föreslås utges enligt beslut av årsstämman den 4 maj 
2022 utnyttjas fullt ut för teckning av aktier kommer totalt 2 896 920 nya aktier att utges, 
vilket motsvarar en total utspädning om cirka 3,84 procent av bolagets aktiekapital och 
röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande 
av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.
Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller med förbehåll för omräkningar av 
teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga 
villkoren för teckningsoptionerna.

Förslagets beredning
Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2022/2025 har beretts av styrelsen i samråd med 
externa rådgivare.

M aj oritetskrav
Styrelsens förslag om införande av Teckningsoptionsprogram 2022/2025 enligt A och B 
ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Beslutet omfattas av 
bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och giltigt beslut fordrar därför att 
detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna 
som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bolagets styrelseordförande eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre 
formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering 
vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Lund i mars 2022 
Idogen AB (publ) 

Styrelse
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Bilaga A

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2022/2025 I 
IDOGEN AB

1. Definitioner
I dessa villkor betyder:

”aktiebolagslagen” aktiebolagslagen (2005:551).

”avstämningskonto” värdepapperskonto hos Euroclear där re
spektive optionsinnehavares innehav av 
teckningsoptioner är registrerat eller, i fö
rekommande fall, innehav av aktier i bola
get som tillkommer genom teckning ska re
gistreras.

”bankdag” dag som inte är lördag, söndag eller annan 
allmän helgdag i Sverige eller som beträf
fande betalning av skuldebrev inte är lik
ställd med allmän helgdag i Sverige.

”banken” den bank eller det kontoförande institut 
som bolaget från tid till annan utser att 
handha vissa uppgifter enligt dessa villkor.

”bolaget” Idogen AB, org. nr 556756-8521.

”marknadsnotering” i samband med aktie, värdepapper eller an
nan rättighet, notering genom utgivarens 
försorg av sådan aktie, värdepapper eller 
annan rättighet på en reglerad marknad el
ler någon annan organiserad marknads
plats.

”optionsinnehavare” innehavare av teckningsoption.

”teckning” teckning, med utnyttjande av teckningsopt
ion, av nya aktier i bolaget mot betalning i 
pengar enligt dessa villkor.

”teckningskurs” den kurs till vilken teckning får ske enligt 
dessa villkor.

”teckningsoption” rätt att enligt dessa villkor teckna nya ak
tier i bolaget mot betalning i pengar enligt^ 
dessa villkor. '
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’teckningsperiod den period under vilken teckning får ske 
enligt dessa villkor.

”Euroclear” Euroclear Sweden AB eller annan central
värdepappersförvarare enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument.

2. Antal teckningsoptioner, registrering m.m.
Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 2 175 000 stycken.

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella in
strument, varför några fysiska teckningsoptionsbevis inte kommer att ges ut, el
ler om styrelsen så beslutar, representeras av teckningsoptionsbevis ställda till 
viss man.

Om teckningsoptionerna registreras i ett avstämningsregister ska teckningsopt
ionerna registreras för optionsinnehavarnas räkning på deras respektive avstäm- 
ningskonto. Registrering avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärd enligt 
punkterna 6, 8 eller 11 nedan ombesörjs av banken. Optionsinnehavarens begä
ran om annan registrering ska göras till det kontoförande institut hos vilket opt- 
ionsinnehavaren öppnat avstämningskonto.

Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor.

3. Rätt att teckna nya aktier
Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en ny aktie i bola
get till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda 
genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för aktie i bolaget under peri
oden från och med den 24 maj 2022 till och med den 7 juni 2022. Om tecknings- 
kursen överskrider aktiens kvotvärde ska sådant belopp tillföras den fria över
kursfonden. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska 
avrundas uppåt.

Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli 
föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan. Om till- 
lämpningen av dessa bestämmelser skulle medföra att teckningskursen kommer 
att understiga då utestående aktiers då gällande kvotvärde ska teckningskursen i 
stället motsvara då utestående aktiers då gällande kvotvärde.

4. Teckning
Teckning får ske endast ske under perioden från och med den 1 juni 
med den 30 juni 2025.

Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas eller senareläggas 
med bestämmelserna i punkt 8 nedan.

2025 till och 

i enligjhfrt
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Teckning kan ske endast av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet 
teckningsoptioner, som är registrerade på samma avstämningskonto och som 
samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att 
teckna.

Teckning sker genom att fastställd och av bolaget och banken tillhandahållen an- 
mälningssedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till 
banken på i anmälningssedeln angiven adress.

Kommer inte sådan anmälningssedel (teckningslista) banken till handa inom 
teckningsperioden upphör teckningsoptionen.

Teckning är bindande och kan inte återkallas.

5. Betalning
Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teck
ningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) 
angivet bankkonto.

6. Verkställande av teckning
Sedan teckning skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 4 och 5 ovan 
verkställs teckningen. Därvid bortses från eventuellt överskjutande del av teck
ningsoption som enligt tredje stycket i punkt 4 ovan inte får utnyttjas för teck
ning. Sådan överskjutande del upphör i och med teckningen.

Teckning verkställs genom att styrelsen för bolaget beslutar att tilldela optionsin- 
nehavaren de nya aktierna, varefter de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok 
(som förs av Euroclear) och på optionsinnehavarens avstämningskonto såsom 
interimsaktier. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de 
nya aktierna i aktieboken och på avstämningskontot slutgiltig.

Som framgår av punkt 8 nedan får teckning i vissa fall verkställas först efter viss 
senare tidpunkt och då med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräk
nat antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna.

7. Utdelning på ny aktie
Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med 
den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen 
verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolaget^/ 
aktiebok. /
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8. Omräkning av teckningskursen och antal aktier m.m.

8.1 Fondemission
Genomför bolaget en fondemission ska teckning som sker på sådan tid, att den 
inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teck
ningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på tionde kalen
derdagen före den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas 
först sedan stämman beslutat om emissionen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte 
rätt att delta i fondemissionen.

Om fondemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat 
antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 
som verkställs efter emissionsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget 
enligt följande formler:

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i bo
laget före fondemissionen) / (antalet aktier i bolaget efter fondemissionen)

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = före
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet 
aktier i bolaget efter fondemissionen) / (antalet aktier i bolaget före fondemiss

ionen)____________________________________________________________

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det 
omräknade antalet aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna faststäl
las av bolaget senast två bankdagar efter emissionsbeslutet samt sker slutlig re
gistrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom 
teckning först efter avstämningsdagen för fondemissionen. Dessförinnan upptas 
sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och ger 
inte rätt till deltagande i emissionen.

8.2 Sammanläggning eller uppdelning (split)
Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna ska 
teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning 
att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bola
gets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska 
besluta om sammanläggningen eller uppdelningen, verkställas först sedan stäm
man beslutat om sammanläggningen eller uppdelningen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om sammanlägg
ningen eller uppdelningen omfattas inte av sammanläggningen eller uppdel
ningen.

Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs ska en omräknad teck
ningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt a
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teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter beslutet om sammanlägg
ningen eller uppdelningen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande 
formler:

(omräknad teckning skurs) = (föregående teckning skurs) x (antalet aktier i bo
laget före sammanläggningen eller uppdelningen)/ (antalet aktier i bolaget 
efter sammanläggningen eller uppdelningen)

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet 
aktier i bolaget efter sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i 
bolaget före sammanläggningen eller uppdelningen)_____________________

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det 
omräknade antalet aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna fastställas 
av bolaget senast två bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller upp
delningen samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av 
aktie som tillkommer genom teckning först sedan sammanläggning eller uppdel
ning verkställts genom registrering hos Euroclear. Dessförinnan upptas sådan 
aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och omfattas 
inte av sammanläggningen eller uppdelningen.

8.3 Nyemission av aktier
Genomför bolaget en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att 
teckna de nya aktierna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning 
gäller följande beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i 
emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger:

(a) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska i 
emissionsbeslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd 
för att aktie som tillkommer genom teckningen ska ge rätt att delta i emiss
ionen. Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan 
utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som 
interimsaktie i bolagets aktiebok senast på nämnda dag, ska verkställas 
först efter den dagen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter den ovan nämnda 
dagen ger inte rätt att delta i nyemissionen.

(b) Beslutas emissionen av bolagsstämman ska teckning som sker på sådan 
tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkom
mer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok 
senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta 
om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissioner
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Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet 
ger inte rätt att delta i nyemissionen.

Om nyemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat 
antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 
som verkställs vid sådan tid, att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger 
rätt att delta i nyemissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt föl
jande formler:

(omräknad teckning skurs) = (föregående teckning skurs) x (aktiens genomsnitt
liga marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningsti- 
den (”aktiens genomsnittskurs”))/ ((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrät
tens teoretiska värde (”teckningsrättens värde”)))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 
genomsnittskurs) + (teckningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs)____

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje han- 
delsdag under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräk- 
nade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för 
aktien enligt den kurslista på vilken aktien är primärt noterad. I avsaknad av no
tering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräk
ningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i be
räkningen.

Teckningsrättens värde ska framräknas enligt följande formel, dock att teck
ningsrättens värde ska bestämmas till noll om formeln ger ett negativt värde:

(teckningsrättens värde) = (det antal aktier som högst kan komma att utges en
ligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) - (teckningskursen för de 
nya aktierna)) /(antalet aktier i bolaget före emissionsbeslutet)_____________

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det 
omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas 
av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet 
fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på av- 
stämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräk
ningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt - med 
tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som 
varje teckningsoption ger rätt att teckna - varvid de nya aktierna upptas interim
istiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkning
arna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma 
att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen.

8.4 Emission av teckningsoptioner eller konvertibler
Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler med före
trädesrätt för aktieägarna att teckna teckningsoptionerna eller konvertiblerna//
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mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller, vad gäller tecknings
optioner, utan betalning, ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 
8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teckning och 
den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger.

Om emissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal 
aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som 
verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt 
att delta i emissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande 
formler:

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnitt
liga marknadskurs under den enligt emissionsbeslutetfastställda teckningsti- 
den (”aktiens genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrät
tens teoretiska värde (”teckningsrättens värde”)))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 
genomsnittskurs) + (teckningsrättens värde))/ (aktiens genomsnittskurs)_____

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av be
stämmelserna i punkt 8.3 ovan.

Om teckningsrätten är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde 
anses motsvara genomsnittet av det för vaije handelsdag under den enligt emiss
ionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under da
gen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt den kurs
lista på vilken teckningsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av be
talkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan 
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens 
värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde 
avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emiss
ionen.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det 
omräknade antalet aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna fastställas 
av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet 
fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på av- 
stämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräk
ningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt - med 
tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som 
varje teckningsoption ger rätt att teckna - varvid de nya aktierna upptas interim
istiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkning
arna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma
att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen.
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8.5 Vissa andra erbjudanden till aktieägarna
Genomför bolaget i andra fall än som avses i punkterna 8.1 - 8.4 ovan (i) ett er
bjudande till aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § 
första stycket aktiebolagslagen förvärva värdepapper eller rättighet av något slag 
av bolaget eller (ii) en utdelning till aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, 
av sådana värdepapper eller rättigheter (i båda fallen ”erbjudandet”), ska be
stämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande till- 
lämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i erbjudan
det som aktie som tillkommer genom teckning ger.

Om erbjudandet verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat an
tal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 
som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger 
rätt att delta i erbjudandet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande 
formler:

(omräknad teckning skurs) = (föregående teckning skurs) x (aktiens genomsnitt
liga marknadskurs under den för erbjudandet fastställda anmälning stiden el
ler, i händelse au utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 
den dag då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen (”aktiens genom
snittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (det teoretiska värdet av rätten att 
delta i erbjudandet (”inköpsrättens värde”)))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 
genomsnittskurs) + (inköpsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs)_______

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av be
stämmelserna i punkt 8.3 ovan.

Om aktieägarna erhåller inköpsrätter och dessa är föremål för marknadsnotering 
ska inköpsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden framräknade medeltalet 
av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten en
ligt den kurslista på vilken inköpsrätten är primärt noterad. I avsaknad av note
ring av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. 
Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för 
marknadsnotering, men de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbju
dandet antingen redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband 
med erbjudandet, ska inköpsrättens värde (i) om värdepappren eller rättighet
erna i fråga redan är marknadsnoterade anses motsvara genomsnittet av det för 
varje handelsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i 
händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första 
dagen då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen framräknade medeltak
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av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepap
per eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rät
tigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som 
betalats för dessa i samband med erbjudandet, eller (ii) om värdepappren eller 
rättigheterna i fråga marknadsnoteras i samband med erbjudandet anses mot
svara genomsnittet av det för varje handelsdag under en period om 25 handels- 
dagar räknat fr.o.m. första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av 
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper 
eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättig
heter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som 
betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betal
kurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan 
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. När in
köpsrättens värde ska framräknas enligt (ii) i detta stycke ska vid omräkningen 
av teckningskursen och antalet aktier som vaije teckningsoption ger rätt att 
teckna enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnitt
liga marknadskurs under den i (ii) i detta stycke angivna perioden om 25 han- 
delsdagar i stället för den period som anges i formlerna ovan.

Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för 
marknadsnotering, och de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbju
dandet varken redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband 
med erbjudandet, ska inköpsrättens värde så långt möjligt fastställas med led
ning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedö
mas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det 
omräknade antalet aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna fastställas 
av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den period under vilken akti
ens genomsnittliga marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna enligt 
ovan, samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av ak
tie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dess
förinnan verkställs teckning endast preliminärt - med tillämpning av före om
räkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption 
ger rätt att teckna - varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och 
på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att 
sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig regi
strering, och ger inte rätt till deltagande i erbjudandet.

8.6 Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare
Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3 - 8.5 ovan får bolaget ef
ter eget val erbjuda samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som ak
tieägarna att delta i emissionen eller erbjudandet. Därvid ska varje optionsinne
havare, trots att teckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det 
antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit om teckning skett och /
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verkställts enligt den teckningskurs och det antal aktier som vaije teckningsopt
ion ger rätt att teckna som gällt om teckning verkställts vid sådan tidpunkt att ak
tie som tillkommit genom teckningen gett rätt att delta i ifrågavarande emission 
eller erbjudande.

Om bolaget erbjuder optionsinnehavarna företrädesrätt enligt föregående stycke 
ska ingen omräkning av teckningskursen eller antalet aktier som varje tecknings
option ger rätt att teckna ske enligt punkterna 8.3 - 8.5 ovan eller punkt 8.9 ne
dan med anledning av emissionen eller erbjudandet.

8.7 Utdelning
Lämnar bolaget kontant utdelning till aktieägarna ska teckning som sker på så
dan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer 
genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på 
den tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om utdel
ningen, verkställas först sedan stämman beslutat om utdelningen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte 
rätt att erhålla del av utdelningen.

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett 
omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid 
teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen 
inte ger rätt att erhålla del av utdelningen. Omräkningarna ska utföras av bolaget 
enligt följande formler:

(omräknad teckning skurs) = (föregående teckning skurs) x (aktiens genomsnitt
liga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknatfr.o.m. den dag 
då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen (”aktiens genomsnittskurs")) 
/((aktiens genomsnittskurs) + (utdelningen som utbetalas per aktie))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 
genomsnittskurs) + (utdelningen som utbetalas per aktie)) / (aktiens genom
snittskurs) ________________________________________

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av be
stämmelserna i punkt 8.3 ovan.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det 
omräknade antalet aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna fastställas 
av bolaget senast två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 
handelsdagar samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämnings- 
konto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fast
ställts. Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt - med tillämpning 
av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som vaije teck
ningsoption ger rätt att teckna - varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i 
aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan tf
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medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid 
slutlig registrering, och ger inte rätt att erhålla del av utdelningen.

8.8 Minskning av aktiekapitalet m.m.
Genomför bolaget en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieä
garna (med eller utan indragning/inlösen av aktier), och är minskningen obliga
torisk, ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan ut
sträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interims- 
aktie i bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma 
som ska besluta om minskningen, verkställas först sedan stämman beslutat om 
minskningen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter minskningsbeslutet ger 
inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell in
dragning/inlösen av aktier.

Om minskningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat an
tal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 
som verkställs efter minskningsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget 
enligt följande formler:

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnitt
liga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag 
då aktien noteras utan rätt till återbetalning (”aktiens genomsnittskurs”)) / 
((aktiens genomsnittskurs) + (det faktiska belopp som återbetalas per aktie))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 
genomsnittskurs) + (det faktiska belopp som återbetalas per aktie)) / (aktiens 
genomsnittskurs)

Om minskningen sker genom inlösen av aktier ska vid omräkning av tecknings- 
kursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt 
ovan, i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie, användas ett be
räknat återbetalningsbelopp enligt följande:

(beräknat återbetalningsbelopp per aktie) = ((det faktiska belopp som återbeta
las per inlöst aktie) - (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period 
om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till del
tagande i minskningen (”aktiens genomsnittskurs”))) / ((det antal aktier i bola- 
get som ligger till grund för inlösen av en aktie) -1)_______________________

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av be
stämmelserna i punkt 8.3 ovan.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det 
omräknade antalet aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna fastställas 
av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den senast infallande periodgfl"
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om 25 handelsdagar som enligt ovan ska tillämpas vid omräkningarna samt sker 
slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkom
mer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verk
ställs teckningen endast preliminärt - med tillämpning av före omräkningen gäl
lande teckningskurs och antal aktier som vaije teckningsoption ger rätt att 
teckna - varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstäm
ningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preli
minärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och 
ger inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell 
indragning av aktier.

Genomför bolaget (i) en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till ak
tieägarna genom inlösen, och är minskningen inte obligatorisk, eller (ii) ett åter- 
köp av egna aktier (utan att det är fråga om minskning av aktiekapitalet) där, en
ligt bolagets bedömning, sådan minskning eller sådant återköp med hänsyn till 
dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med en 
minskning som är obligatorisk, ska bestämmelserna ovan i denna punkt 8.8 till- 
lämpas och en omräkning av teckningskursen och antalet aktier som vaije teck
ningsoption ger rätt att teckna utföras med tillämpning av så långt möjligt de 
principer som anges i denna punkt 8.8.

8.9 Omräkning om bolagets aktier inte är marknadsnoterade

8.9.1 Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3-8.S, 8.7 eller 8.8 ovan el
ler punkt 8.14 nedan och är ingen av bolagets aktier vid tidpunkten för åtgärden 
marknadsnoterade ska bestämmelserna i sådan punkt äga tillämpning, dock att 
omräkningarna av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption 
ger rätt att teckna ska utföras av bolaget med tillämpning av så långt möjligt de 
principer som anges i den av punkterna 8.3 - 8.5 eller 8.8 ovan eller punkt 8.14 
nedan som är tillämplig och med utgångspunkt att värdet på teckningsoption- 
erna ska lämnas oförändrat.

8.9.2 Är ingen av bolagets aktier marknadsnoterade ska, i stället för motsvarande be
stämmelser i punkt 8.7 ovan, följande gälla. Lämnar bolaget en kontant utdel
ning till aktieägarna med ett belopp som tillsammans med andra under samma 
räkenskapsår utbetalda kontantutdelningar överstiger 50 procent av bolagets re
sultat efter skatt enligt fastställd resultaträkning eller, i förekommande fall, kon
cernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före det år utdelningen beslutas, 
ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträck
ning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i 
bolagets aktiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som 
ska besluta om utdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om utdel;^ 
ningen.
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Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte 
rätt att erhålla del av utdelningen.

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett 
omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid 
teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teck
ningen inte ger rätt att erhålla del av utdelningen. Omräkningarna ska baseras 
på den del av den sammanlagda kontantutdelningen per aktie som sammanlagt 
överstiger 50 procent av bolagets ovan angivet resultat efter skatt (”den extraor
dinära utdelningen”) och ska utföras av bolaget med tillämpning av så långt möj
ligt de principer som anges i punkt 8.7 ovan och med utgångspunkt att värdet på 
teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

8.10 Alternativ omräkningsmetod
Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.1 - 8.5 eller 8.7 - 8.8 ovan 
eller punkt 8.14 nedan och skulle enligt bolagets bedömning tillämpning av här
för avsedda omräkningsformler, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning 
eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensat
ion som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, 
ska bolaget genomföra omräkningarna av teckningskursen och det antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna på det sätt bolaget finner ändamåls
enligt för att få ett skäligt resultat.

8.11 Avrundning
Vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption 
ger rätt att teckna enligt denna punkt 8 ska teckningskursen avrundas till helt en
tal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två de
cimaler.

8.12 Tvångsinlösen
Om aktie i bolaget blir föremål för tvångsinlösen gäller vad som anges i 22 kap. 
aktiebolagslagen beträffande rätten att teckna och få teckning verkställd.

8.13 Fusion
Om (i) bolagsstämma beslutar att godkänna en fusionsplan varigenom bolaget 
ska uppgå i annat bolag eller (ii) styrelsen för bolaget beslutar att bolaget ska 
uppgå i moderbolag får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att 
teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med bolagsstäm
mans beslut eller, i förekommande fall, styrelsens beslut.

Om fusionen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet 
med dessa villkor.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om godkän
nande av fusionsplan eller, i förekommande fall, styrelsen tar ställning till fråga A 
om bolaget ska uppgå i moderbolag ska optionsinnehavarna underrättas om den
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planerade fusionen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte 
får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat godkänna fusionsplanen 
eller, i förekommande fall, styrelsen beslutat att bolaget ska uppgå i moderbolag 
samt också erinran om den tidigarelagda teckningsperioden enligt nedanstående 
stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna 
rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för i föregående 
stycke nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan 
utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som inte- 
rimsaktie i bolagets aktiebok senast dagen före den bolagsstämma som ska pröva 
frågan om godkännande av fusionsplanen eller, i förekommande fall, det sam
manträde med styrelsen som ska pröva frågan om bolaget ska uppgå i moderbo
lag.

8.14 Delning

8.14.1 Om bolagsstämman beslutar att godkänna en delningsplan varigenom vissa av 
bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag ska teckning 
som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie 
som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets ak
tiebok senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta 
om godkännande av delningsplanen, verkställas först sedan stämman beslutat 
om delningsplanen.

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om delningspla
nen ger inte rätt att erhålla del av delningsvederlaget.

Om delningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal 
aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som 
verkställs efter beslutet om delningsplanen. Omräkningarna ska utföras av bola
get enligt följande formler:

(omräknad teckning skurs) = (föregående teckning skurs) x (aktiens genom
snittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknatfr.o.m. 
den dag då aktien noteras utan rätt till del av delningsvederlaget (”aktiens ge
nomsnittskurs”)) /((aktiens genomsnittskurs) + (värdet av det delningsveder- 
lag som utbetalas per aktie))

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 
genomsnittskurs) + (värdet av det delning svederlag som utbetalas per aktie)) / 
(aktiens genomsnittskurs)___________________________________________

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av be
stämmelserna i punkt 8.3 ovan.
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I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som 
är föremål för marknadsnotering ska värdet på delningsvederlaget anses mot
svara genomsnittet av det för vaije handelsdag under ovan angiven period om 25 
handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen för sådana aktier eller andra värdepapper enligt den kurslista 
på vilken de är primärt noterade. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället 
den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare 
sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som 
inte är föremål för marknadsnotering, men som marknadsnoteras i samband 
med delningen, ska värdet på delningsvederlaget anses motsvara genomsnittet 
av det för vaije handelsdag under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 
första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen no
terade högsta och lägsta betalkursen för dessa aktier eller andra värdepapper en
ligt den kurslista på vilken nämnda aktier eller värdepapper är primärt noterade. 
I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen 
ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska 
inte ingå i beräkningen. I den del delningsvederlagets värde ska framräknas en
ligt detta stycke ska vid omräkningarna av teckningskursen och antalet aktier 
som vaije teckningsoption ger rätt att teckna enligt formlerna ovan aktiens ge
nomsnittskurs avse aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i detta 
stycke angivna perioden om 25 handelsdagar i stället för den period som anges i 
formlerna ovan.

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som 
inte är föremål för marknadsnotering, och dessa aktier eller andra värdepapper 
inte marknadsnoteras i samband med delningen, ska värdet på delningsvederla
get så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde 
avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av delningen.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och 
det omräknade antalet aktier som vaije teckningsoption ger rätt att teckna fast
ställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den perioden om 25 
handelsdagar under vilken aktiens genomsnittliga marknadskurs ska framräk
nas vid omräkningarna samt sker slutlig registrering i aktieboken och på av- 
stämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräk
ningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt - 
med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier 
som vaije teckningsoption ger rätt att teckna - varvid de nya aktierna upptas in
terimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräk
ningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan 
komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att erhålla del av delnin^T 
svederlaget. f

19



SW
410282S3/3

8.14-2 Om bolagsstämma beslutar att godkänna en delningsplan varigenom bolaget ska 
delas genom att samtliga av bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller 
flera andra bolag, får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att 
teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med bolagsstäm
mans beslut.

Om delningen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet 
med dessa villkor.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om godkän
nande av delningsplan ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade 
delningen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske 
eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat godkänna delningsplanen samt 
också erinran om den tidigarelagda teckningsperioden enligt nedanstående 
stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinneha
varna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan 
nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan ut
sträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som inte- 
rimsaktie i bolagets aktiebok senast dagen före den bolagsstämma som ska 
pröva frågan om godkännande av delningsplanen.

8.15 Likvidation
Om det beslutas att bolaget ska gå i likvidation får teckning därefter inte ske eller 
verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i 
och med likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då 
vunnit laga kraft.

Om likvidationen upphör får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med 
dessa villkor.

Senast 30 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget 
ska gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska optionsinneha
varna underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla 
en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman be
slutat att bolaget ska gå i likvidation samt också erinran om den tidigarelagda 
teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna 
rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda 
underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att 
aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets 
aktiebok senast dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om bolaget/; 
ska gå i likvidation. '
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8.16 Konkurs
Om domstol försätter bolaget i konkurs får teckning därefter inte ske eller verk
ställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och 
med konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit 
laga kraft.

Om konkursbeslutet hävs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med 
dessa villkor.

9. Förvaltare
Om teckningsoption är förvaltarregistrerad enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen 
ska förvaltaren betraktas som optionsinnehavare vid tillämpningen av dessa vill
kor.

10. Meddelanden
Meddelande rörande teckningsoptionerna ska ske genom e-post eller brev med 
posten till varje optionsinnehavare under dennes för bolaget senast kända e- 
postadress och postadress.

Optionsinnehavare är skyldig att anmäla namn och gällande e-postadress och 
postadress till bolaget.

11. Ändring av villkoren
Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, 
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt 
bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och 
optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. Optionsinneha- 
varna ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar.

12. Sekretess
Varken bolaget, banken eller Euroclear får obehörigen till tredje man lämna upp
gift om optionsinnehavare.

Bolaget har rätt till insyn i Euroclears avstämningsregister över teckningsoption
erna, vari bl.a. framgår vem som är registrerad för teckningsoptionerna, person
eller annat identifikationsnummer, postadress och antal teckningsoptioner.

13. Ansvarsbegränsning
I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget, banken el
ler Euroclear gäller - beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i 
lagen om kontoföring av finansiella instrument - att ansvarighet inte kan göras 
gällande för skada som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annaiv'y
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liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lock
out gäller även om bolaget, banken eller Euroclear vidtar eller är föremål för så
dan konfliktåtgärd.

Inte heller är bolaget, banken eller Euroclear skyldigt att i andra fall ersätta 
skada som uppkommer om bolaget eller, i förekommande fall, banken eller 
Euroclear varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att bolaget och banken inte i 
något fall är ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för bolaget, banken eller Euroclear att vidta åtgärd på grund av 
omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret 
har upphört.

14. Tvistelösning och tillämplig lag
Tvist i anledning av dessa villkor eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska 
avgöras av allmän domstol med Lunds tingsrätt som första instans.

Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas i, 
enlighet med svensk rätt.
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