Styrelsens förslag att emittera teckningsoptioner
The Board’s proposal to issue warrants
__________________________________________________________________________
Under förutsättning av ändring av bolagsordningen och nedsättning av aktiekapitalet föreslår
styrelsen följande:
Subject to the change of the articles of association and the reduction of the share capital, the Board of Directors
proposes that the general meeting resolves upon the following:

1. Stämman fattar beslut om emission av högst 11 250 000 teckningsoptioner serie 2018/2023.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie. Vid fullt utnyttjande innebär detta
en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 4 500 000 kronor.
The general meeting resolves to issue of not more than 11 250 000 warrants series 2018/2023. Each
warrant entitles to subscribe for one (1) share. If the issue is subscribed for in full, the share capital will
increase by a maximum of SEK 4 500 000.

2. Teckningskursen för teckningsoptionerna i den första tranchen ska motsvara 110% av det
lägsta av (i) 1,46 SEK och (ii) den lägsta volymvägda genomsnittskurs som observerats under
de 20 handelsdagar som föregår begäran om utfärdande av den första tranchen, dock ej
under kvotvärdet.
The exercise price of the warrants of the first tranche shall be equal to 110% of the lowest of (i) SEK
1.46, and (ii) the lowest daily VWAP observed over the 20 trading days’ period immediately preceding
the request to issue the first tranche, however not below the quotient value.

3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och
med dagen för Bolagsverkets registrering av emissionen och sextio (60) månader därefter.
The warrants may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing on the date
of registration at the Swedish Companies Registration Office of the resolution regarding the issue and
sixty (60) months thereafter.

4. Övriga villkor för teckningsoptionerna följer av Bilaga 1.
Applicable terms and conditions for the warrants follow from Appendix 1.

5. Teckningsoptionerna får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tecknas av
European High Growth Opportunities Securitization Fund. Överteckning kan inte ske.
With deviation from the shareholders’ preemptive rights, the warrants shall only be subscribed for by
European High Growth Opportunities Securitization Fund. Allotment above this is not permitted.

6. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast en vecka efter
emissionsbeslutet.
Subscription for warrants shall be made on a subscription list within one week of the date of the
resolution to issue the warrants

7. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag.
The warrants shall be issued without consideration.

8. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra delägarskap för
strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning.
The reason for deviating from the shareholders' preemptive rights is to facilitate ownership for
strategic partners, acquisitions and/or capital raising.

9. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den avstämningsdag
som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
The new shares entitle to dividends as of the record date, occurring after the new shares have been
registered at the Companies Registration Office and the shares are entered in the share register at
Euroclear Sweden AB.

10. Styrelsen, verkställande direktören, 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, the managing director, 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.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
A resolution in accordance with this proposal 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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