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

Styrelsens beslut om bemyndigande
The Board of Directors’ resolution on authorization

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, samt
bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om att återkalla bemyndigande, om
bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen
utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Subject to approval of the general meeting, and subject to the general meeting’s approval of the Board’s
resolution to revoke the Board’s authorization, the Board resolves to authorize the Board to, within the scope of
the articles of association in force at the date of the Board’s utilization of the authorization, for the period until
the next Annual General Meeting, on one or more occasions, and with or without deviation from the
shareholders’ preemptive rights, to adopt a resolution to increase the share capital of the company by issuing
shares, convertible debt instruments and/or warrants.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
Payment could be made in cash, in kind, or by set-off or otherwise be subject to certain conditions.

Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till
marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Upon a share issue with deviation from the shareholders’ preemptive rights, the subscription price shall be the
market price, subject to, where appropriate, a discount in accordance with the conditions on the market.

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv
och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner.
The object of the authorization, and also the reason for permitting issues with deviation from the shareholders’
preemptive rights, is to facilitate ownership for strategic partners, acquisitions and/or capital raising, where
payment, wholly or partly, could be made in shares, convertible debt instruments and/or warrants.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutets registrering hos Bolagsverket och 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 Swedish Companies Registration Office and Euroclear.

Beslut enligt denna punkt 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.
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.
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