
Styrelsens för Xintela AB (publ) beslut om riktad emission av konvertibler under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande 
The board of directors’ of Xintela AB (publ) resolution on a directed issue of
convertibles subject to the approval by the general meeting

Styrelsen  beslutar,  under  förutsättning  av  bolagstämmans  godkännande,  att  bolaget  ska  uppta  ett
konvertibelt lån om nominellt högst 25 miljoner SEK genom emission av konvertibler, till följd varav
bolagets aktiekapital – för det fall konvertering påkallas av konvertibelinnehavare – kan komma att
öka med högst cirka 339 755,81 kronor genom utgivande av högst 11 325 194 nya aktier1. Det belopp
som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Följande villkor ska gälla.
The board of directors resolves, subject to the approval by the general meeting, to raise a convertible
loan of  a nominal  value of  not  more than SEK 25 million by an issue of  convertible debentures,
whereby the company’s share capital – in the event conversion is requested by convertible holder -
may be increased with  not more than approximately SEK 339,755.81  through the issue of not more
than  11,325,194  new  shares(1). The  amount  that  exceeds  the  quota  value  of  the  shares  shall  be
allocated to the free share premium reserve. The following terms shall apply.

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast
tillkomma Flerie Invest AB med rätt och skyldighet att betala de nya konvertiblerna genom
kvittning av fordran på bolaget om 25 miljoner SEK.
The  right  to  subscribe  for  the  convertible  debentures  shall,  with  deviation  from  the
shareholders’ pre-emptive rights, only vest in Flerie Invest AB, with a right and obligation to
pay for the new convertible debentures by way of set-off against a claim on the company of
SEK 25 million.

2. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets
nominella belopp, motsvarande betalning genom kvittning av en miljon kronor för envar
skuldförbindelse.
The  convertible  debentures  are  issued  at  a  value  corresponding  to  100 per  cent  of  the
nominal value of the convertible loan, corresponding to payment by way of set-off of SEK
one million for each debenture.

3. Teckning av konvertibler ska ske på teckningslista senast den 31 oktober 2022. Styrelsen ska
dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
Subscription for convertibles shall be made on a subscription list not later than 31 October
2022. However, the board of directors shall be entitled to extend the subscription period.

4. Betalning för konvertiblerna ska erläggas genom kvittning av fordran på bolaget  senast i
samband  med  konvertibelteckningen.  Styrelsen  ska  dock  äga  rätt  att  förlänga  tiden  för
teckning respektive betalning.
Payment for the convertible debentures shall be made by way of set-off against a claim not
later than in connection with the subscription for the convertible debentures. However, the
board  of  directors  shall  be  entitled  to  prolong  the  subscription  and  payment  period,
respectively.

5. Villkoren för det konvertibla lånet framgår av Bilaga 6A.
The terms and conditions governing the convertible loan are set out in Appendix 6A.

1 För det fall konvertering påkallas av bolaget kommer bolagets aktiekapital att öka med högst circa 7 814 383,56 kronor genom utgivande av
högst 260 479 452 nya aktier. / In the event conversion is requested by the company, the company’s share capital may be increase by not 
more than approximately SEK 7,814,383.56 through the issue of not more than 260,479,452 new shares.



6. De aktier  som tillkommer genom konvertering ska medföra  rätt  till  vinstutdelning första
gången  på  den  avstämningsdag  för  vinstutdelning  som  infaller  närmast  efter  det  att
konvertering  har  registrerats  vid  Bolagsverket  och  aktierna  har  införts  i  aktieboken  hos
Euroclear Sweden AB.
The new shares issued through conversion shall be entitled to dividend as from the first
record  day  for  dividend  after  the  convertibles  have  been  registered  with  the  Swedish
Companies Registration Office and the shares have been registered in the share register kept
by Euroclear Sweden AB.

7. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan
komma att vara nödvändiga i samband med registrering därav.
The managing director is authorised to make such minor adjustments to this resolution that
may be necessary in connection with the registration thereof.

____________________

Motivet  till  konvertibelemissionen och skälen till  avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt  är  att
Konvertibelemissionen möjliggör för Xintela att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt
och på för bolaget attraktiva villkor. Även andra alternativ, däribland upptagande av ett långfristigt
lån, har övervägts men antingen ansetts innebära för höga kostnader eller inte inbringa tillräckligt med
rörelsekapital  och därmed inte ansetts  ligga i  bolagets eller  aktieägarnas intresse.  Efter  noggranna
överväganden, där styrelsen särskilt beaktat att bolaget nyligen - under sommaren 2022 - genomförde
en företrädesemission av aktier, som tecknades till endast cirka 57 procent med stöd av företrädesrätt,
har styrelsen konstaterat att fördelarna med att genomföra konvertibelemissionen på nu föreslaget sätt
tydligt överväger motiven till huvudregeln att nya värdepapper ska emitteras med företrädesrätt för
befintliga  aktieägare.  Styrelsen anser  således  att  konvertibelemissionen ligger  i  både bolagets  och
samtliga aktieägares intresse.
The reason for the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights is that the convertible issue
enables Xintela to raise capital in a time- and cost-efficient manner and on terms favourable for the
company.  Other  alternatives  have  been  considered,  such  as  raising  a  long-term  loan,  but  such
alternatives have been found to either result in too large costs or not bring enough working capital
and hence not be in the interest of the company or its shareholders. After due considerations, where
the board especially has considered that the company recently – during the summer 2022 – carried
out a rights issue of shares that was subscribed for, with pre-emptive rights, only approximately 57
percent, the board of directors has established that the benefits of pursuing the convertible issue in the
proposed manner clearly outweigh the reasons behind the main rule  that  new securities  shall  be
issued  with  pre-emptive  rights  for  existing  shareholders.  Hence,  the  board  believes  that  the
convertible issue will be in the interest of the company as well as all shareholders.

Handlingar enligt 15 kap. 8-10 §§ aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.
Documents as referred to in Chapter 15, sections 8-10 of the Companies Act have been issued and 
held available.



Villkor för Xintela AB:s (publ) konvertibla förlagslån 2022/2023 

1. Definitioner

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

“bankdag” avser dag som inte är lördag eller söndag eller annan allmän helgdag i Sverige, 
och på vilken dag banker i Sverige håller öppet för normal bankverksamhet;

“Bolaget” avser Xintela AB (publ), org.nr 556780-3480;

“Dotterföretag” avser ett dotterföretag enligt den definition som framgår av 
aktiebolagslagen (2005:551);

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

”Finansieringsrunda” avser en kapitalanskaffning genom emission av aktier med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare, i vilken Bolaget tillförs minst 40 miljoner kronor 
(kontant och genom kvittning av fordran);

”konvertering” utbyte av konvertibel fordran mot nya aktier i Bolaget;

”konverteringskurs” det pris per aktie till vilket konvertering kan ske i enlighet med 
dessa villkor, och som initialt uppgår till det belopp som framgår av avsnitt 5 och kan 
omräknas i enlighet med avsnitt 9;

”konvertibel” konvertibel fordran utgiven enligt dessa villkor med rätt till konvertering 
till nya aktier i Bolaget;

”konvertibelinnehavare” varje innehavare av konvertibel;

”konvertibel fordran” sådan fordran med konverteringsrätt som avses i 15 kap. 
aktiebolagslagen (2005:551); och

”marknadsnotering” handel av aktie i Bolaget på reglerad marknad, handelsplattform 
eller annan organiserad handel.

2. Lånebelopp, ränta och förfallodag

Det totala lånebeloppet uppgår till högst 25 000 000 kronor (”Lånebeloppet”). 

Lånebeloppet samt enligt nedan kapitaliserad ränta löper med årlig ränta om fem (5,00) 
procent.

Ränta kapitaliseras årsvis i efterskott. Vid konvertering utgår ränta till och med det kvartal 
som föregår kvartalet i vilket konvertering påkallas och sålunda upplupen ränta ska 
konverteras till aktier i enlighet med dessa villkor. Räntan skall beräknas på grundval av ett 
år om 360 dagar som består av 12 månader med 30 dagar vardera och i händelse av en 
ofullständig månad, det faktiska antalet dagar som förflutit.
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Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa betalning i
enlighet med dessa villkor.

3. Efterställning

Konvertiblerna ska i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning
ur Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) 
med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

4. Återbetalning av Lånebelopp

Lånebeloppet samt kapitaliserad ränta förfaller till betalning vid det tidigare av (i) 30 
september 2023 och (ii) Bolagets begäran. Om konvertiblerna inte har konverterats av 
konvertibelinnehavare eller av Bolaget innan förfallodatum ska konvertibelinnehavare 
konvertera samtliga utestående konvertibler på förfallodagen i enlighet med de villkor som 
framgår under punkten 5 (ii) nedan.

Bolaget äger rätt att när som helst kontant återbetala hela eller del av Lånebeloppet samt 
kapitaliserad ränta. Bolaget ska meddela konvertibelinnehavare 30 dagar innan avsedd dag 
för återbetalning. Sådan återbetalning utbetalas av Bolaget till den som är antecknad i 
Bolagets skuldbok över konvertibelinnehavare. 

5. Konvertering

(i) Konvertering på initiativ från konvertibelinnehavare
Varje konvertibelinnehavare ska äga rätt att, under den period och på så sätt som framgår av
avsnitt 6 nedan, påkalla konvertering av samtliga eller vissa utestående konvertibler samt 
upplupen ränta till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 2,30 kronor per aktie. 
Omräkning av konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av avsnitt 9 nedan. 

(ii) Konvertering på begäran av Bolaget
Bolaget har rätt att, under den period och på så sätt som framgår av avsnitt 6 nedan, påkalla 
konvertering av samtliga utestående konvertibler samt upplupen ränta till nya aktier i Bolaget 
till en konverteringskurs som motsvarar det lägsta av (i) 0,25 kronor och (ii) 90 procent av 
den volymvägda genomsnittskursen per aktie i Bolaget som handlas på Nasdaq Stockholm 
First North under de 10 handelsdagarna omedelbart före dagen för beslut om påkallande av 
konvertering. Konverteringskursen ska dock inte understiga 0,10 kronor per aktie.

Vid konvertering fastställs det antal nya aktier i Bolaget som ska utges till en och samma 
konvertibelinnehavare, genom att dividera det totala nominella beloppet för de konvertibler 
som denne konvertibelinnehavare samtidigt önskar konvertera och upplupen ränta, med den 
vid tidpunkten gällande konverteringskursen. Om detta belopp inte är jämnt delbart med 
konverteringskursen, annulleras överskjutande belopp.

6. Begäran om konvertering

Konvertibelinnehavare har rätt att påkalla konvertering, vid var tid under tiden från och med 
Bolagsverkets registrering av dessa villkor till och med den 30 september 2023 eller till och 
med den tidigare dag som kan följa av avsnitt 9 nedan.

2



Vid påkallande av konvertering ska en ifylld anmälningssedel enligt av Bolaget från tid till 
annan fastställt formulär inges till Bolaget eller till av Bolaget anvisat kontoförande institut. 
Påkallande av konvertering är bindande och kan inte återkallas.

För det fall Bolaget påkallar konvertering ska konvertering påkallas avseende samtliga 
utestående konvertibler. Sådant påkallande ska ske under tiden från och med Bolagsverkets 
registrering av dessa villkor till och med den 30 september 2023. 

7.  Verkställande av konvertering, införing i aktieboken m.m.

Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok som
interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på 
avstämningskonto slutlig. Som framgår av avsnitt 9 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten 
för sådan slutlig registrering.

8. Utdelning i samband med konvertering

Aktie, som tillkommit på grund av konvertering, medför rätt till vinstutdelning första gången 
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts
som interimsaktier i Bolagets aktiebok.

9. Omräkning av konverteringskurs, m.m.

A.  Genomför Bolaget en fondemission ska konvertering - där påkallande om 
konvertering görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först
efter stämman fattat beslut härom. Aktier, som tillkommit på grund av konvertering 
verkställd efter emissionsbeslutet, upptas interimistiskt på avstämningskonto och ska
inte ha rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först 
efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid konvertering som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en 
omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad = föregående konverteringskurs x antalet aktier före
konverterings- fondemissionen
kurs ______________________________________________

antalet aktier efter fondemissionen

Vid omräkning enligt ovanstående formel ska bortses från aktier som innehas av
Bolaget. Den enligt ovan omräknade konverteringskursen ska fastställas av Bolaget
snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först
efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna ska mom A 
ovan ha motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då 
sådan sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos 
Euroclear.

C. Genomför Bolaget en nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya 
aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - ska följande gälla 
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beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av 
konvertering:

Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet anges 
den senaste dag då konvertering ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit 
genom konvertering, ska medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte 
infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet 
anges den senaste dag då konvertering ska vara verkställd för att aktie, som 
tillkommit genom konvertering, ska medföra rätt att delta i emissionen. Sådan 
dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska konvertering - som påkallas på 
sådan tid att konverteringen inte kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - 
verkställas först sedan Bolaget fastsällt den omräknade konverteringskursen 
enligt vad som framgår nedan i detta mom C. Aktier, som tillkommit på grund 
av sådan konvertering, upptas interimistiskt på avstämningskonto, och ska inte
ge konvertibelinnehavarna rätt att delta i emissionen.

Vid konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen
inte uppkommer tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av
Bolaget enligt följande formel:

omräknad = föregående konverteringskurs x aktiens genomsnittliga
konverterings- marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda
kurs teckningstiden (aktiens genomsnittskurs) 

______________________________________________
aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval
därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

Aktiens genomsnittskurs ska vid marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av
det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsplatsens 
officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av
betalkurs ska i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i 
beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

teckningsrättens = det antal nya aktier som högst kan komma att utges 
värde enligt emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs
 minus teckningskursen för den nya aktien)

______________________________________________
antalet aktier före emissionsbeslutet

Uppstår ett negativt värde ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till
noll.
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Vid omräkning enligt ovanstående formel ska bortses från aktier som innehas av
Bolaget.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering ska omräknad
konverteringskurs fastställas i enlighet med i detta mom C angivna principer av
Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att konvertiblernas värde ska 
lämnas oförändrat.

Den enligt ovan omräknade konverteringskursen ska fastställas av Bolaget två 
bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid konvertering som 
verkställs därefter.

Fram till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, verkställs konvertering
endast preliminärt, varvid helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade 
konverteringskursen upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom ska 
särskilt noteras att den konvertibla fordran enligt den omräknade 
konverteringskursen kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på 
avstämningskontot sker sedan den omräknade konverteringskursen fastställts.

D. Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler – med
företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom
kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning – ska beträffande rätten
till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av konvertering, 
bestämmelserna i mom C, första stycket, punkterna 1 och 2 ovan, ha motsvarande
tillämpning.

Vid konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte
uppkommer tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av 
Bolaget enligt följande formel:

omräknad = föregående konverteringskurs x aktiens genomsnittliga
konverterings- marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda 
kurs teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)

______________________________________________
aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens
värde

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i mom C ovan.

Teckningsrättens värde ska vid marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av 
det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under 
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt 
marknadsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I 
avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den för sådan dag som slutkurs 
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 
köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om Bolagets aktier eller teckningsrätter inte är föremål för marknadsnotering ska
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omräknad konverteringskurs fastställas i enlighet med i detta mom D angivna 
principer av Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att konvertiblernas 
värde ska lämnas oförändrat.

Den enligt ovan omräknade konverteringskursen ska fastställas av Bolaget två
bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid konvertering som
verkställs därefter.

Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs
fastställts ska bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, ha motsvarande
tillämpning.

E. Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom A-D ovan lämna erbjudande till 
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, 
förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan 
nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan 
vederlag (erbjudandet), ska vid konvertering, som görs på sådan tid att därigenom 
erhållen aktie inte ger rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad 
konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad = föregående konverteringskurs x aktiens genomsnittliga 
konverterings- marknadskurs under den i erbjudandet fastställda
kurs anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)

______________________________________________
aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i mom C ovan.

Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum ska värdet av 
rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde.  
Inköpsrättens värde ska härvid vid marknadsnotering anses motsvara genomsnittet 
av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den 
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt 
handelsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad
av notering av betalkurs ska i stället den för sådan dag som slutkurs noterade 
köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs 
ska inte ingå i beräkningen.

Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller annars sådan handel med inköpsrätter 
som avses i föregående stycke inte skett, ska omräkningen av konverteringskursen 
ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom E,
varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som 
erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses 
motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och 
med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade 
högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid
marknadsplatsen eller annan aktuell marknadsnotering, i förekommande fall 
minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I 
avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den för sådan dag som slutkurs 
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller
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köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av konverteringskursen enligt 
detta stycke, ska nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i 
erbjudandet fastställda anmälningstiden.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna 
ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med 
ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan 
bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering ska omräknad
konverteringskurs fastställas i enlighet med i detta mom E angivna principer av
Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att konvertiblernas värde ska 
lämnas oförändrat.

Den enligt ovan omräknade konverteringskursen ska fastställas av Bolaget snarast
möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid konvertering som
verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad 
konverteringskurs fastställts ska bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, ha 
motsvarande tillämpning.

F. Genomför Bolaget en nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler   – 
med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom
kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning – ska Bolaget ha rätt 
att besluta att ge samtliga konvertibelinnehavare samma företrädesrätt som enligt
beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje konvertibelinnehavare, oaktat
sålunda att konvertering inte verkställts, anses vara ägare till det antal aktier i 
Bolaget som konvertibelinnehavare skulle ha erhållit, om konvertering verkställts 
enligt den konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna lämna ett sådant erbjudande som avses i
mom E ovan ska vad som sägs i föregående stycke ha motsvarande tillämpning, 
dock att det antal aktier som konvertibelinnehavare ska anses vara ägare till i sådant 
fall ska fastställas efter den konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet
om erbjudandet.

Om Bolaget skulle besluta att ge konvertibelinnehavarna företrädesrätt i enlighet 
med bestämmelserna i detta mom F ska någon omräkning enligt mom C, D eller E 
ovan inte äga rum.

G. Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken 
minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen 
utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad = föregående konverteringskurs x aktiens genomsnittliga 
konverterings- marknadskurs under en period om 25 handelsdagar 
kurs räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till

återbetalning (aktiens genomsnittskurs)
______________________________________________
aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som
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återbetalas per aktie

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i mom C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska i
stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat 
återbetalningsbelopp användas enligt följande:

omräknat = det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie 
återbetalnings- minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs  
belopp per aktie under en period om 25 handelsdagar närmast före den

dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (aktiens 
genomsnittskurs)
____________________________________________
det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen
av en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i mom C ovan.

Den enligt ovan omräknade konverteringskursen ska fastställas av Bolaget två
bankdagar efter utgången av den ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och 
ska tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.

Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad 
konverteringskurs fastställts ska bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, ha 
motsvarande tillämpning.

Om minskningen sker mot vederlag i form av värdepapper eller rättigheter av något
slag ska det faktiska belopp som återbetalas per aktie fastställas av Bolaget med
tillämpning så långt möjligt av de principer för värdering av rätten till deltagande i
erbjudande som anges i mom E ovan.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning 
till aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk (eller om Bolaget skulle 
besluta om återköp av egna aktier), men där, enligt Bolagets bedömning, 
minskningen (eller återköpet) med hänsyn till dess tekniska utformning och 
ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska 
omräkning av konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de 
principer som anges ovan i detta mom G.

Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering ska omräknad
konverteringskurs fastställas i enlighet med i detta mom G angivna principer av
Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att konvertiblernas värde ska 
lämnas oförändrat.

H. Vidtar Bolaget åtgärd som avses i mom A-E, G eller O och skulle, enligt Bolagets 
bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel eller åtgärd, med 
hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller 
leda till att den ekonomiska kompensation som konvertibelinnehavarna erhåller i 
förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräkningen av 
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konverteringskursen på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen 
leder till ett skäligt resultat.

I. Vid omräkning av konverteringskursen enligt ovan ska konverteringskursen 
avrundas till 0,01 kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas uppåt

J. Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, 
oavsett likvidationsgrunden, konvertering inte därefter påkallas. Rätten att påkalla 
konvertering upphör samtidigt med likvidationsbeslutet, oavsett om detta inte vunnit 
laga kraft. Konvertibelinnehavare äger dock rätt att i nu avsedda fall påfordra 
omedelbar betalning av sin konvertibla fordrans nominella belopp jämte per 
betalningsdagen upplupen ränta jämte annat upplupet belopp fram till dagen för 
betalning. Denna rätt inträder, om likvidationen beslutats av bolagsstämman, från 
och med dagen efter bolagsstämman, och annars från dagen efter den dag då rättens 
likvidationsbeslut vunnit laga kraft. Inom en vecka från likvidationsbeslutet ska 
Bolaget genom meddelande enligt avsnitt 14 nedan erinra konvertibelinnehavarna 
om deras rätt att påfordra omedelbar betalning. 

Senast en månad innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i 
frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, ska konvertibelinnehavarna 
genom meddelande enligt avsnitt 14 nedan underrättas om den föreslagna 
likvidationen. I meddelandet ska intas en erinran om att konvertering inte får 
påkallas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om en föreslagen likvidation enligt ovan, ska 
konvertibelinnehavare ha rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet 
lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen 
före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

K. Om Bolaget skulle försättas i konkurs eller om beslut fattas om att Bolaget ska bli 
föremål för företagsrekonstruktion får konvertering inte därefter påkallas.

L. Genomför bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att bolagets aktiekapital 
ska vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska konverteringskursen 
omräknas till samma valuta som aktiekapitalet är bestämt i samt därvid avrundas till 
två decimaler. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs 
som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.

Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid 
konvertering som verkställs från och med den dag som bytet av aktiekapitalsvaluta 
får verkan.

M. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, 
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om konvertering därefter ej
ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt 
ovan, ska innehavarna genom meddelande enligt avsnitt 14 nedan underrättas om 
fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga 
innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska innehavarna erinras om att 
konvertering ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad 
som angivits i föregående stycke.
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Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska 
konvertibelinnehavare äga rätt att göra anmälan om konvertering från den dag då 
meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att konvertering kan verkställas 
senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, 
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

N. Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen 
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag ska följande gälla.

För det fall Bolagets styrelse offentliggör sin avsikt att upprätta fusionsplan enligt i 
föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan 
om konvertering infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för 
anmälan om konvertering (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från 
offentliggörandet.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom N, ska 
konvertibelinnehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget 
ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 14 erinra 
konvertibelinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om konvertering ej får ske 
efter slutdagen.

O. Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen 
varigenom Bolaget ska delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder 
övertas av två eller flera andra bolag, får anmälan om konvertering inte därefter ske. 

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt 
ovan, ska konvertibelinnehavarna genom meddelande enligt punkten 14 underrättas 
om den avsedda delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det 
huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska konvertibel-
innehavarna erinras om att anmälan om konvertering inte får ske, sedan slutligt beslut
fattats om delning.

Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska 
konvertibelinnehavare äga rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet 
lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen 
före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen ska godkännas.

P. Oavsett vad under mom J, K, M, N och O ovan sagts om att anmälan om 
konvertering ej får ske efter beslut om likvidation, konkurs, beslut om 
företagsrekonstruktion, godkännande av fusionsplan, utgången av ny slutdag vid 
fusion eller godkännande av delningsplan, ska rätten att göra anmälan om 
konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör, konkurs- eller 
rekonstruktionsbeslutet hävs respektive fusionen eller delningen ej genomförs.

10. Särskilt åtagande av Bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i avsnitt 9 ovan angiven åtgärd som, enligt
Bolagets bedömning, skulle komma att medföra en omräkning av 
konverteringskursen till belopp understigande aktiens kvotvärde.
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11. Uppsägningsgrund

För det fall Bolaget (i) genomför en Finansieringsrunda (varmed avses utgången av 
teckningsperioden i sådan Finansieringsrunda) eller (ii) hamnar på Obestånd 
förfaller hela det obetalda Lånebeloppet inklusive upplupen ränta omedelbart till 
betalning. 

Förfaller lånet till betalning i samband med en Finansieringsrunda äger 
konvertibelinnehavare rätt och skyldighet att kvitta sin sålunda uppkomna fordran 
till aktier. Sådan kvittning ska göras till samma villkor som i övrigt gäller för 
Finansieringsrundan. 

Med Obestånd avses i denna § 11 en situation då Bolaget är (eller bedöms vara i 
enlighet med tillämpliga lagar) på obestånd, ställer in eller offentligt meddelar sin 
avsikt att stoppa, ställa in eller skjuta upp återbetalningen av samtliga eller en 
väsentlig del av sina skulder, eller inleder ackordsförhandlingar med en eller flera 
av sina borgenärer med avsikten att omförhandla sina skulder.

12. Preskription

Rätten till betalning av Lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten 
till räntebetalning preskriberas tre år efter förfallodagen. Om rätten till betalning 
preskriberas tillkommer de medel som avsatts för betalning Bolaget. 

Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år ifråga om 
Lånebelopp och tre år ifråga om ränta, i båda fallen räknat från den dag som 
framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av 
preskriptionsavbrott.

13. Förvaltare

Den som enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen äger rätt att i stället för aktieägare 
införas i Bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som 
konvertibelinnehavare. Sådan förvaltare äger mottaga betalning av ränta eller 
Lånebelopp, som eljest skulle ha tillställts konvertibelinnehavare, och ska även i 
övrigt betraktas som konvertibelinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.

14. Meddelanden

Meddelanden rörande lånet ska skickas med brev eller e-post till varje 
konvertibelinnehavare som är antecknad på konto i Bolagets skuldbok över 
konvertibelinnehavare. 

15. Ändring av villkor

Bolaget får besluta om ändring av dessa villkor om konvertibelinnehavarnas 
rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Bolaget får vidare, utan 
hänsyn tagen till eventuell försämring av konvertibelinnehavarnas rättigheter, 
besluta om ändring av dessa villkor om ändringen skulle nödvändiggöras av 
lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut. Andra ändringar av dessa 
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villkor kräver samtycke från konvertibelinnehavare som tillsammans innehar mer än
50 procent av det från tid till annan utestående Lånebeloppet enligt konvertiblerna.

Ändring av dessa villkor enligt ovan förutsätter ett beslut av Bolagets styrelse.

16. Sekretess

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om konvertibelinnehavare.

17. Ansvarsbegränsning

Ansvar för Bolaget kan inte göras gällande för skada, som beror av svenskt eller 
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om 
strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget själv vidtar eller är 
föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget är inte skyldigt att ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt 
aktsam. Bolaget är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Föreligger hinder för 
Bolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av 
omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har
upphört.

18. Tillämplig lag och forum

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor.

Tvist i anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt 
Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska 
äga rum i Malmö. Det svenska språket ska användas i förfarandet.

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av 
sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet 
liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information 
som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person. 
Om konvertibler överlåts till en tredje person ska sådan tredje person automatiskt 
vara bunden av denna skiljeklausul.

__________
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