N.B. The English text is an unofficial translation.

Styrelsens beslut om nedsättning av aktiekapitalet
The Board of Directors’ resolution on a reduction of the share capital

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om att
minska aktiekapitalet i syfte att täcka förlust som inte täcks av eget fritt kapital.
Subject to the approval of the general meeting, the Board resolves on a reduction of the share capital in order
to cover losses, where unrestricted shareholders’ equity equal to the loss is not available.

Aktiekapitalet ska minskas med 3 088 742,50 kronor varvid aktiernas kvotvärde ändras från 4 kronor
till 3,50 kronor. Aktiekapitalet kommer efter nedsättning således uppgå till 21 621 197,50 kronor.
Minskningen sker utan indragning av aktier.
The share capital shall be reduced with SEK 3 088 742.50 upon which the quota value of the shares will be
changed from SEK 4 to SEK 3.50. After the reduction the share capital shall be SEK 21 621 197.50. The reduction
shall be made without retirement of shares.

Beslutet förutsätter att bolagsordning ändras, då aktiekapitalet efter nedsättningen kommer att vara
lägre än den nuvarande lägsta nivån för aktiekapitalet på 24 000 000 kronor.
The resolution requires a change of the articles of association, due to that the share capital after the reduction
will be lower than the current lowest level of the share capital amounting to SEK 24 000 000.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa
sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.
The Board, or anyone appointed by the Board, is entitled to make such minor adjustments to the resolution that
may be necessary upon the registration at the Companies Registration Office and Euroclear.

Bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut är giltigt endast om det biträdes av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.
The general meeting’s approval of the Board’s resolution will only be valid where the resolution is supported by
shareholders holding at least two-thirds of both the shares voted for and the shares represented at the meeting.

