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Org.nr / Reg. No. 556981-0517 Protokoll fört vid årsstämma i 

G-Loot Global Esports AB 

den 21 juni 2021 

 Minutes kept at the annual 

general meeting in G-Loot 

Global Esports AB on 21 June 

2021 

 

 

§ 1 Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman of the meeting 

Utsågs Jonas Eriksson till ordförande vid stämman. Upplystes om att Joel Magnusson, 

Advokatfirman Vinge, ombetts att föra protokollet vid stämman. 

Jonas Eriksson was elected Chairman of the meeting. It was noted that Joel Magnusson, 

Vinge law firm, had been appointed to keep the minutes at the meeting. 

 

Antecknades att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag 

för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande 

i stämman endast kunnat ske genom poströstning. Kallelsen till stämman bifogas som 

Bilaga 1. 

It was noted that the meeting has been held according to sections 20 and 22 in the Act on 

temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lagen 

(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor), meaning that the meeting has been held with participation through 

advance voting only. The notice convening the meeting is enclosed as Appendix 1. 

 

Det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som Bilaga 2. 

The advance voting form used for the purpose of advance voting is enclosed as Appendix 2. 

 

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av 

poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 

2020:198. 

A compilation of the result of the advance votes, on each item on the agenda that is covered 

by advance voting, is enclosed as Appendix 3, which includes the information prescribed in 

section 26 in the abovementioned Act 2020:198. 

 

§ 2 Val av en eller två protokolljusterare / Election of one or two persons to verify the 

minutes 

Utsågs Marcus Plyhr, Norron, och Caroline Sjösten, Swedbank Robur, att jämte ordföranden 

vid stämman justera dagens protokoll samt kontrollera röstlängden och att inkomna 

förhandsröster blivit korrekt återgivna. 

Marcus Plyhr, Norron, and Caroline Sjösten, Swedbank Robur, were elected to check and 

verify the minutes together with the Chairman of the meeting as well as to check the register 

and that received advance votes have been correctly reproduced. 

 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting 

register 

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman. 

The meeting approved the enclosed list of participating shareholders, Appendix 4, as voting 

list for the meeting. 

 

 

 

 



§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda 

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman. 

The meeting approved the agenda included in the notice convening the meeting as agenda for 

the meeting. 

 

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether 

the meeting has been duly convened 

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad. 

It was established that the meeting had been duly convened.  

 

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual 

report and the auditor’s report and the consolidated financial statements and the auditor’s 

report on the consolidated financial statements 

Antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 var framlagda.  

It was noted that the annual report and the auditor’s report as well as the consolidated 

annual report and the consolidated auditor’s report for the financial year 2020 were 

presented. 

 

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / Resolution on the adoption of 

the income statement and the balance sheet and of the consolidated income statement and 

the consolidated balance sheet 

Årsstämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att fastställa den i 

årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2020 samt 

balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2020. 

The annual general meeting resolved, in accordance with the auditor's endorsement, to adopt 

the income statement and the consolidated income statement for the financial year 2020 as 

well as the balance sheet and consolidated balance sheet as of 31 December 2020, as set out 

in the annual report. 

 

§ 7 b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / 

Resolution on the proposed treatment of the company’s earnings as stated in the adopted 

balance sheet 

Årsstämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att årets förlust -253 474 548 

kronor samt ansamlad förlust, -232 853 266 kronor, avräknas mot överkursfonden och att 

därefter kvarstående överkursfond, 348 008 912 kronor, balanseras i ny räkning och att någon 

utdelning således ej lämnas. 

The annual general meeting resolved, in accordance with the auditor's endorsement, that the 

loss for the financial year, SEK -253,474,548, and the accrued loss, SEK -232,853,266, is 

settled against the share premium reserve and that the then remaining share premium 

reserve, SEK 348,008,912 is brought forward and thus, that no dividend is paid. 

 

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / 

Resolution on the discharge of liability for the members of the Board and the Chief 

Executive Officer 

Årsstämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter 

under räkenskapsåret 2020. 

The annual general meeting resolved, in accordance with the auditor's endorsement, to 

discharge the members of the board of directors and the CEO from liability in respect of their 

management of the company’s business during the financial year 2020. 



 

Antecknades att aktieägande styrelseledamöter respektive verkställande direktören som var 

upptagna i röstlängden] inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller 

verkställande direktören själv. 

It was noted that the shareholding members of the board of directors and the CEO who were 

included in the voting list did not participate in the resolution so far as it concerned the 

member of the board of directors or the CEO himself. 

 

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer / Determination of the 

number of Board members and auditors 

Antecknades att valberedningens förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter och 

revisorer hade redovisats i kallelsen, Bilaga 1, punkt 8.  

It was noted that the Nomination Committee’s proposal regarding determination of the 

number of Board members and auditors had been included in the notice, Appendix 1, item 8.  

 

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra 

och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. 

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, that the number of 

Board members shall be four and that the company shall have one registered accounting firm 

as auditor. 

 

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna / Determination of 

remuneration to the Board and the auditors 

Antecknades att valberedningens förslag till fastställande av arvode till styrelsen och revisorn 

hade redovisats i kallelsen, Bilaga 1, punkt 9.  

It was noted that the Nomination Committee’s proposal regarding determination of 

remuneration to the Board members and auditor had been included in the notice, Appendix 1, 

item 9.  

 

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 450 000 

kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till vardera övrig styrelseledamot 

som inte är anställd av bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, that remuneration 

to the Chairman of the Board shall amount to SEK 450,000 and that remuneration to the 

other Board members, who are not employed by the company, shall amount to SEK 200,000 

and that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices. 

 

§ 10 Val av styrelseledamöter / Election of Board members 

Antecknades att valberedningens förslag till val av styrelseledamöter hade redovisats i 

kallelsen, Bilaga 1, punkt 10. 

It was noted that the Nomination Committee’s proposal regarding election of Board members 

had been included in the notice, Appendix 1, item 10.  

 

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Jonas Eriksson, Johan Persson 

och Håkan Jerner, samt att välja Louise Ringström Grandinson, till styrelseledamöter för tiden 

intill slutet av nästa årsstämma. 

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, to re-elect Jonas 

Eriksson, Johan Persson and Håkan Jerner, as well as to elect Louise Ringström Grandinson, 

as board members for the time period until the close of the next annual general meeting. 

 

 



 

§ 11 Val av styrelseordförande / Election of Chairman of the Board 

Antecknades att valberedningens förslag till val av styrelseordförande hade redovisats i 

kallelsen, Bilaga 1, punkt 11. 

It was noted that the Nomination Committee’s proposal regarding election of Chairman of the 

Board had been included in the notice, Appendix 1, item 11.  

 

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Jonas Eriksson till 

styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, to re-elect Jonas 

Eriksson as chairman for the time period until the close of the next annual general meeting. 

 

§ 12 Val av revisorer / Election of auditors  

Antecknades att valberedningens förslag till val av revisor hade redovisats i kallelsen, Bilaga 

1, punkt 12. 

It was noted that the Nomination Committee’s proposal regarding election of auditor had 

been included in the notice, Appendix 1, item 9.  

 

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, innebärande att nyval av det registrerade 

revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor. Noterades att Ernst & Young 

Aktiebolag meddelat att Hamish Mabon kommer att utses till huvudansvarig revisor. 

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal, entailing election 

of the registered accounting firm Ernst & Young Aktiebolag as auditor. It was noted that 

Ernst & Young Aktiebolag had informed that Hamish Mabon will be appointed auditor-in-

charge. 

 

§ 13 Förslag till beslut om valberedningsinstruktion / Proposal regarding resolution on 

instruction for the Nomination Committee  

Antecknades att valberedningens förslag till valberedningsinstruktion hade redovisats i 

kallelsen, Bilaga 1, punkt 13. 

It was noted that the Nomination Committee’s proposal regarding instruction for the 

Nomination Committee had been included in the notice, Appendix 1, item 13.  

 

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.  

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee’s proposal. 

 

§ 14 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare / 

Proposal regarding resolution on issue of warrants to senior executives 

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till 

ledande befattningshavare, Bilaga 5. 

It was resolved in accordance with the Board’s proposal regarding resolution on issue of 

warrants to senior executives, Appendix 5. 

 

Noterades att beslutet fattades enhälligt. 

It was noted that the resolution was unanimously approved. 

 

§ 15 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsen / Proposal 

regarding resolution on issue of warrants to the Board  

Beslöts i enlighet med förslagsställarens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 

till styrelsen, Bilaga 6. 

It was resolved in accordance with the proposer’s proposal regarding resolution on issue of 

warrants to the Board, Appendix 6. 

 



Noterades att beslutet fattades enhälligt. 

It was noted that the resolution was unanimously approved. 

 

§ 16 Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021 / Proposal regarding 

resolution on a long-term incentive program 2021  

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021, 

Bilaga 7. 

It was resolved in accordance with the Board’s proposal regarding resolution on a long-term 

incentive program 2021, Appendix 7. 

 

Noterades att beslutet fattades enhälligt. 

It was noted that the resolution was unanimously approved. 

 

§ 17 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission / 

Proposal regarding resolution on authorization for the Board to resolve on issue of new 

shares 

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om 

nyemission hade redovisats i kallelsen, Bilaga 1, punkt 17. 

It was noted that the Board’s proposal regarding resolution on authorization for the Board to 

resolve on issue of new shares had been included in the notice, Appendix 1, item 17.  

 

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.  

It was resolved, in accordance with the Board’s proposal. 

 

Noterades att beslutet fattades enhälligt. 

It was noted that the resolution was unanimously approved. 

 

______________________ 

[Separat signatursida följer / Separate signature page follows] 

 

 

 

 



Signatursida till protokoll fört vid årsstämma i G-Loot Global Esports AB den 21 juni 2021.  

Signature page to minutes kept at the annual general meeting in G-Loot Global Esports AB 

on 21 June 2021. 

 

 

Vid protokollet / In fidem:   Justeras / Approved: 

  

 

 

_______________________  _______________________ 

Joel Magnusson   Jonas Eriksson 

  

 

 

_______________________ 

    Marcus Plyhr 

 

 

 

_______________________ 

    Caroline Sjösten 

 



 

Bilaga 1 

 



 

Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ) 
org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 juni 2021  

Anmälan m.m. 

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska  

dels  vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende 
förhållandena fredag den 11 juni 2021,  

dels  anmäla sig hos bolaget för deltagande vid årsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt 
instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är 
bolaget tillhanda senast fredagen den 18 juni 2021.  

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan 
för ytterligare information om behandling av personuppgifter.  

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla 
sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 11 juni 2021. 
Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner 
i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen 
efter den 11 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud m.m. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall 
rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier 
respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre 
giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk 
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar 
behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, 
investor.gloot.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.  

Förhandsröstning 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § 
lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats, 
investor.gloot.com. Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstingsformulär ses som 
anmälan. Det ifyllda formuläret ska vara G-Loot tillhanda senast fredagen den 18 juni 2021.  

Formuläret ska skickas till Advokatfirman Vinge KB, via e-post till GLootAGM@vinge.se eller per post till 
Advokatfirman Vinge KB, Att. Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm. Om aktieägaren röstar genom 
ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före 
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med 
särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsrösten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare 
anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 

 



 

Antal aktier och röster 

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 3 658 742 aktier och röster. 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Val av en eller två protokolljusterare. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen. 
7. Beslut om: 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen, 

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer. 
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 
10. Val av styrelseledamöter: 

a) Jonas Eriksson, 
b) Håkan Jerner, 
c) Johan Persson, och 
d) Louise Ringström Grandinson. 

11. Val av styrelseordförande: 
a) Jonas Eriksson. 

12. Val av revisorer. 
13. Förslag till beslut om valberedningsinstruktion. 
14. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare. 
15. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsen. 
16. Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021.  
17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 

 

BESLUTSFÖRSLAG 

Val av ordförande vid stämman (ärende 1) 

Valberedningen föreslår att Jonas Eriksson, eller den han utser vid sitt förhinder, ska utses till ordförande vid 
årsstämman. 

 

Val av en eller två protokolljusterare (ärende 2) 

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Marcus Plyhr, Norron, och 
Caroline Sjösten, Swedbank Robur, eller, vid förhinder för någon av eller båda av dem, den eller dem som styrelsen 
istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att 
kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman. 

 

 



 

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3) 

Styrelsen föreslår att den röstlängd som föreslås att godkännas under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd 
som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av 
justeringspersonerna. 

 

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 7 b)) 

Styrelsen föreslår att årets förlust -253 474 548 kronor samt ansamlad förlust, -232 853 266 kronor, avräknas mot 
överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond, 348 008 912 kronor, balanseras i ny räkning och att 
någon utdelning således ej lämnas. 

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (ärende 8) 

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra och att bolaget ska ha ett registrerat 
revisionsbolag som revisor. 

 

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (ärende 9) 

Valberedningen föreslår att arvodet till ordföranden ska uppgå till 450 000 kronor och att arvodet till övriga 
ledamöter ska uppgå till 200 000 kronor. Arvode utgår inte till ledamöter som är anställda i bolaget. 

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

 

Val av styrelseledamöter (ärende 10) 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Jonas Eriksson, 
Johan Persson och Håkan Jerner samt nyval av Louise Ringström Grandinson. 

Louise Ringström Grandinson 

Louise har en bakgrund inom finans och har tidigare bland annat jobbat som CFO/Business controller inom Axel 
Johnson-koncernen och SCA, sedan med digital affärsutveckling inom Walt Disney Company och därefter som 
den första ledningsrekryteringen till MAG Interactive inför börsnoteringen. Har i närtid haft ledande befattningar 
inom Oscar Properties är idag VD för SRS Security. Louise har lång erfarenhet av M&A, affärsutveckling och 
start-ups, samt styrelsearbete i en handfull styrelser. 

Nuvarande uppdrag: VD för SRS Security, styrelseledamot i Convendum 

Utbildning: Magisterexamen i finansiell styrning och redovisning från Handelshögskolan i Stockholm  

Louise Ringström Grandinson är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning. 

 

Val av styrelseordförande (ärende 11) 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Jonas Eriksson till styrelseordförande. 

 



 

 

Val av revisorer (ärende 12) 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst 
& Young Aktiebolag till bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Hamish Mabon kommer att 
utses till huvudansvarig revisor om Ernst & Young Aktiebolag väljs till revisor. 

 

Förslag till beslut om valberedningsinstruktion (ärende 13) 

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse 
en valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra största 
aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per 30 september, som tillsammans 
med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot 
övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har 
rätt att utse en ledamot av valberedningen. 

Valberedningen utser inom sig en ordförande. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska den 
aktieägaren som utsett ledamoten inom skälig tid utse en ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse en 
ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte 
redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. 

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte 
längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser 
till förfogande om så begärs av den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största 
aktieägarna och som då äga rätt att utse sina egna ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar 
ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen 
inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd 
av en mer väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot 
som ska adjungeras till valberedningen. 

Valberedningen ska utses och sammansättningen offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Bolaget ska 
ansvara för kostnader avseende utvärdering och rekrytering. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter. 

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut (i) förslag till 
stämmoordförande, (ii) förslag till styrelseledamöter, (iii) förslag till styrelseordförande, (iv) förslag till 
styrelsearvode till ordförande och övriga icke anställda styrelseledamöter, samt i förekommande fall, ersättning 
för kommittéarbete, (v) förslag till revisor, (vi) förslag till arvodering av revisor, samt (vii) förslag till, i den mån 
så anses erforderligt, ändringar i gällande principer för valberedningen. 

 

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare (ärende 14) 

Styrelsen för G-Loot Global Esports AB (publ) (“Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar om emission av 
teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Bolaget. 

Bakgrund och motiv 

Styrelsen anser att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att Bolagets ledande befattningshavare engageras 
i Bolagets utveckling genom att erbjudas teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Motiven till förslaget är att 
bidra till möjligheterna att behålla kvalificerade personer samt att öka motivationen för de ledande 
befattningshavarna i Bolaget genom att bli mer involverade och arbeta för en positiv värdeökning av Bolagets 
aktier under teckningsoptionernas löptid.  



 

Mot bakgrund av villkoren, storleken på tilldelning och andra omständigheter, anser styrelsen att den föreslagna 
emissionen av teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Bolaget, i enlighet med nedan, är skäligt och 
fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. 

Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare 

Styrelsen föreslår att högst 19 000 teckningsoptioner ska emitteras till ledande befattningshavare. Bolaget har f.n. 
fem teckningsberättigade befattningshavare, VD, CFO, Growth Manager, Försäljningschef och HR-chef, vilka ska 
vara berättigade att primärt teckna högst 3 800 teckningsoptioner vardera. Om någon primärt teckningsberättigad 
befattningshavare helt eller delvis avstår från att teckna de teckningsoptioner som denne är berättigad till ska i 
första hand övriga teckningsberättigade befattningshavare vara berättigade att teckna dessa teckningsoptioner och 
i andra hand Bolagets styrelseledamöter. Teckning och betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 31 
augusti 2021. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. 

Styrelsen har beräknat optionspremien på teckningsoptionerna i enlighet med Black-Scholes-formeln. 
Beräkningarna har baserats på ett antaget nuvarande aktiepris om 300 kronor per aktie, en antagen volatilitet om 
33,33 procent och inga förväntade utdelningar. I enlighet med denna beräkning är optionspremien beräknad till 
26,49 kronor per teckningsoption. 

Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av aktier under perioden från och med den 31 augusti 2024 till och 
med 31 december 2024. 

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget mot ett kontant vederlag till en 
teckningskurs om femhundra (500) kronor. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption 
berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av en fondemission, split, företrädesemission, och liknande 
åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas. Om 
teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med 5 890,00 kronor.  

Utspädningseffekt, marknadsvärde, kostnader, m.m. 

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner innebär en utspädningseffekt motsvarande 
maximalt cirka en halv (0,5) procent av aktierna och rösterna i Bolaget om styrelsens föreslagna beslut om 
emissioner av teckningsoptioner utnyttjas till fullo. Utspädningseffekten är beräknad som relationen mellan de 
tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för och antalet nuvarande aktier och de 
tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för. Den föreslagna emissionen av 
teckningsoptioner förväntas enbart få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. 

Styrelsens bedömning är att det föreslagna beslutet om emission av teckningsoptioner kommer att föranleda 
kostnader huvudsakligen relaterade till administration. 

De totala administrationskostnaderna är uppskattade till ett belopp om cirka tjugofemtusen (25 000) kronor. 

Alla beräkningar ovan är endast preliminära och är endast avsedda att illustrera vilka kostnader som ett 
emissionsbeslut kan komma att medföra. Faktiska kostnader kan därför avvika från vad som har angetts ovan. 

Tidigare incitamentsprogram i G-Loot Global Esports AB (publ) 

Bolaget har för närvarande ett äldre aktierelaterat incitamentsprogram med personaloptioner LTIP 2019 beslutat 
av årsstämman 2019 som även omfattade ledande befattningshavare i Bolaget. Hänsyn har tagits till detta program 
vid beräkning av utspädning m.m.  

Förberedelse av förslaget 

Förslaget har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. 



 

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsen (ärende 15) 

Johan Persson (“Förslagsställaren”) föreslår att årsstämman i G-Loot Global Esports AB (publ) (“Bolaget”) 
beslutar om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget som inte är anställda av Bolaget. 

Bakgrund och motiv 

Förslagsställaren anser att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att Bolagets styrelseledamöter engageras 
i Bolagets utveckling genom att erbjudas teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Motiven till förslaget är att 
bidra till möjligheterna att behålla kvalificerade personer som styrelseledamöter samt att öka motivationen för 
styrelseledamöterna i Bolaget genom att bli mer involverade och arbeta för en positiv värdeökning av Bolagets 
aktier under teckningsoptionernas löptid.  

Mot bakgrund av villkoren, storleken på tilldelning och andra omständigheter, anser Förslagsställaren att den 
föreslagna emissionen av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i Bolaget, i enlighet med nedan, är skäligt och 
fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. 

Förslagsställarens förslag om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöterna 

Förslagsställaren föreslår att högst 19 000 teckningsoptioner ska emitteras till styrelseledamöterna som inte är 
anställda av Bolaget. Bolaget kommer i enlighet med valberedningens förslag till årsstämman ha tre 
styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget efter årsstämman. Dessa kommer att vara berättigade att primärt 
teckna lika många teckningsoptioner vardera (6 333 teckningsoptioner om det finns tre teckningsberättigade 
styrelseledamöter). Om någon primärt teckningsberättigad styrelseledamot helt eller delvis avstår från att teckna 
de teckningsoptioner som denne är berättigad till ska i första hand övriga teckningsberättigade styrelseledamöter 
vara berättigade att teckna dessa teckningsoptioner och i andra hand Bolagets ledande befattningshavare. Teckning 
och betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 31 augusti 2021. Styrelsen äger dock rätt att förlänga 
tecknings- och betalningsperioden. 

Förslagsställaren har beräknat optionspremien på teckningsoptionerna i enlighet med Black-Scholes-formeln. 
Beräkningarna har baserats på ett antaget nuvarande aktiepris om 300 kronor per aktie, en antagen volatilitet om 
33,33 procent och inga förväntade utdelningar. I enlighet med denna beräkning är optionspremien beräknad till 
26,49 kronor per teckningsoption. 

Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av aktier under perioden från och med den 31 augusti 2024 till och 
med 31 december 2024. 

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget mot ett kontant vederlag till en 
teckningskurs om femhundra (500) kronor. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption 
berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av en fondemission, split, företrädesemission, och liknande 
åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas. Om 
teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med 5 890,00 kronor.  

Utspädningseffekt, marknadsvärde, kostnader, m.m. 

Förslagsställarens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner innebär en utspädningseffekt motsvarande 
maximalt cirka en halv (0,5) procent av aktierna och rösterna i Bolaget om Förslagsställarens föreslagna beslut om 
emissioner av teckningsoptioner utnyttjas till fullo. Utspädningseffekten är beräknad som relationen mellan de 
tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för och antalet nuvarande aktier och de 
tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för. Den föreslagna emissionen av 
teckningsoptioner förväntas enbart få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. 

Förslagsställarens bedömning är att det föreslagna beslutet om emission av teckningsoptioner kommer att 
föranleda kostnader huvudsakligen relaterade till administration. 

De totala administrationskostnaderna är uppskattade till ett belopp om cirka tjugofemtusen (25 000) kronor. 



 

Alla beräkningar ovan är endast preliminära och är endast avsedda att illustrera vilka kostnader som ett 
emissionsbeslut kan komma att medföra. Faktiska kostnader kan därför avvika från vad som har angetts ovan. 

Tidigare incitamentsprogram i G-Loot Global Esports AB (publ) 

Bolaget har för närvarande ett äldre aktierelaterat incitamentsprogram med personaloptioner LTIP 2019 beslutat 
av årsstämman 2019 som omfattade anställda, bl.a. ledande befattningshavare i Bolaget. Styrelsen omfattades inte 
av detta. Hänsyn har tagits till detta program vid beräkning av utspädning m.m.  

Förberedelse av förslaget 

Förslaget har beretts av Förslagsställaren tillsammans med externa rådgivare. 

 

Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021 (ärende 16) 

Styrelsen för G-Loot Global Esports AB (publ) (“Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar om (A) ett långsiktigt 
incitamentsprogram (“LTIP 2021”), (B) emission av teckningsoptioner och (C) överlåtelse av aktier och/eller 
teckningsoptioner, i enlighet med nedan. 

Bakgrund och motiv 

Styrelsen anser att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att anställda i Bolagets koncernbolag engageras 
i Bolagets utveckling genom att erbjudas personaloptioner i ett incitamentsprogram. Motiven till förslaget är att 
bidra till möjligheterna att behålla och attrahera kvalificerad personal samt att öka motivationen för de anställda i 
Bolaget genom att bli involverade och arbeta för en positiv värdeökning av Bolagets aktier under perioden som 
omfattas av LTIP 2021.  

Mot bakgrund av villkoren, storleken på tilldelning och andra omständigheter, anser styrelsen att LTIP 2021, i 
enlighet med nedan, är skäligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. 

A. Styrelsens förslag om implementering av LTIP 2021 

Styrelsen föreslår att Bolagets årsstämma beslutar att implementera LTIP 2021 huvudsakligen i enlighet med 
följande riktlinjer: 

LTIP 2021 ska bestå av maximalt 76 000 personaloptioner, vilka ska berättiga till teckning av ett motsvarande 
antal aktier, i enlighet med nedan. 

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget mot ett kontant vederlag till en 
teckningskurs om femhundra (500) kronor. Teckningskursen och antalet aktier som varje personaloption berättigar 
till kan bli föremål för omräkning till följd av en fondemission, split, företrädesemission, och liknande åtgärder, 
varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas. 

LTIP 2021 ska erbjudas till dem som är tillsvidare- eller provanställda i Bolaget under anmälningsperioden och 
vars anställning inte uppsagd till upphörande, varav mellancheferna ska vara berättigade till dubbelt så många 
personaloptioner som övriga anställda. Under förutsättning att de teckningsberättigade anställda är 81 personer, 
varav 5 är mellanchefer, fördelas personaloptionerna enligt följande: 

Kategori Totalt maximalt 
antal personal-
optioner 

Antal personer i 
kategorin 

Anställda Mellanchefer 8 800 (1 760/person) 5 personer 

Övriga anställda 66 880 (880/person) 76 personer 



 

Med ”mellanchefer” avses anställda som arbetar i Bolaget som Teknikansvarig, Produktansvarig, UX ansvarig, 
UI-ansvarig och Optimeringsansvarig. 

Anmälan om att delta i LTIP 2021 ska ha inkommit till Bolaget senast den 31 augusti 2021 och styrelsen ska äga 
rätt att förlänga denna period. Tilldelningen av personaloptioner till deltagarna ska ske snarast efter utgången av 
anmälningsperioden. 

De tilldelade personaloptionerna kommer att intjänas under en treårsperiod enligt följande: 

a) 1/3 av personaloptionerna intjänas den 31 augusti 2022; 
b) 1/3 av personaloptionerna intjänas den 31 augusti 2023; och 
c) 1/3 av personaloptionerna intjänas den 31 augusti 2024. 

Intjäning accelereras för det fall en fusion genomförs vid vilken Bolaget fusioneras in i ett annat bolag eller vid 
händelse av ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget vid vilket mer än 2/3 av aktierna 
i Bolaget förvärvas av budgivaren, inklusive aktier som förvärvas av budgivaren eller en till budgivaren närstående 
person, utanför, men i samband med, erbjudandet. 

Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och att den anställde inte har sagt upp anställningen 
per den dag då relevant intjäning inträffar. Om en deltagare upphör att vara anställd eller säger upp anställningen 
i Bolaget före ett intjäningsdatum, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid det ordinarie lösentillfället i 
enlighet med nedan, men fortsatt intjäning kommer inte att ske. Om den anställdes anställning däremot upphör på 
grund av Bolagets uppsägning på grund av andra orsaker än arbetsbrist eller uppsägning från Bolaget utan saklig 
grund, förfaller även intjänade optioner. 

Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att 
rättigheterna enligt personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagares dödsfall. 

Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. 

Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från och med 1 december 2024 
till och med 31 december 2024. 

Avseende anställda bosatta utanför Sverige, kräver deltagande att sådant deltagande är i enlighet med tillämpliga 
lagar, och att styrelsen, efter eget omdöme, bedömer att det kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska 
insatser. 

Personaloptionerna ska regleras i separata avtal med varje deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och 
hanteringen av LTIP 2021 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor. 

B. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner 

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier under LTIP 2021 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om 
emission av högst 76 000 teckningsoptioner, vederlagsfritt, till ett helägt dotterbolag till G-Loot Global Esports 
AB (publ), Gloot AB, 559115-8034 (“Dotterbolaget”). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) 
aktie i G-Loot Global Esports AB (publ) under perioden från registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket 
och till och med 31 december 2024, till en teckningskurs om femhundra (500) kronor. Om teckningsoptionerna 
utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med 23 560,00 kronor. Teckning av teckningsoptioner ska ske 
senast den 5 juli 2021. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningsperioden. Överteckning får inte ske. För 
fullständiga villkor. 

C. Styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget får överlåta aktier till deltagarna i LTIP 
2021 i samband med utnyttjande av personaloptionerna i enlighet med de villkor som anges i punkt A. 



 

Utspädningseffekt, marknadsvärde, kostnader, m.m. 

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner innebär en utspädningseffekt motsvarande 
maximalt cirka två (2) procent av aktierna och rösterna i Bolaget om de föreslagna teckningsoptionerna utnyttjas 
till fullo. Utspädningseffekten är beräknad som relationen mellan de tillkommande aktierna som 
teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för och antalet nuvarande aktier och de tillkommande aktierna som 
teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för. LTIP 2021 förväntas enbart få en marginell effekt på Bolagets 
nyckeltal. 

Personaloptionerna har inte ett marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett 
teoretiskt värde på personaloptionerna i enlighet med "Black-Scholes"-formeln. Beräkningarna har baserats på ett 
antaget nuvarande aktiepris om 300 kronor per aktie, en antagen volatilitet om 33,33 procent och inga förväntade 
utdelningar. I enlighet med denna värdering är värdet på personaloptionerna i LTIP 2021 cirka 26,49 kronor per 
personaloption. 

Styrelsens bedömning är att LTIP 2021/2024 kommer att föranleda kostnader huvudsakligen relaterade till 
administration och sociala avgifter. 

De totala administrationskostnaderna är uppskattade till ett belopp om cirka femtiotusen (50 000) kronor. 

De totala kostnaderna för sociala avgifter under intjäningsperioden kommer att bero på antalet personaloptioner 
som kommer att intjänas och värdet av förmånen som deltagaren kommer att erhålla.  

Alla beräkningar ovan är endast preliminära och är endast avsedda att illustrera vilka kostnader som LTIP 2021 
kan komma att medföra. Faktiska kostnader kan därför avvika från vad som har angetts ovan. 

Tidigare incitamentsprogram i G-Loot Global Esports AB (publ) 

Bolaget har för närvarande ett äldre aktierelaterade incitamentsprogram med personaloptioner LTIP 2019 beslutat 
av årsstämman 2019. Hänsyn har tagits till detta program vid beräkning av utspädning m.m. 

Förberedelse av förslaget 

Förslaget har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. 

 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (ärende 17) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill 
tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant 
emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan 
bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som kan emitteras enligt bemyndigandet 
får inte medföra en utspädningseffekt om mer än 10 procent, baserat på antalet utestående aktier och röster vid 
tidpunkten för årsstämman. 

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om 
styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att 
finansiera förvärv av verksamheter, tillgångar eller för att anskaffa rörelsekapital eller för att bredda 
aktieägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på 
marknadsmässiga villkor. 

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga 
i samband med registrering därav. 

 



 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt ärende 14, 15 och 16(B)-(C) ovan krävs bifall av minst nio tiondelar av såväl de avgivna 
rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt ärende 17 ovan krävs bifall av minst 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Beslut enligt punkterna 16(A)-(C) utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. 

 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på 
Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

___________________ 

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana 
upplysningar ska lämnas skriftligen till G-Loot via post eller e-post på adresser angivna ovan, senast den 11 juni 
2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, senast den 16 juni 
2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. 

För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande 
av sammankomster genomförs stämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. 
Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså 
en stämma utan fysiskt deltagande. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller 
några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får 
vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller 
om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. 

___________________ 

Stockholm i maj 2021 
G-Loot Global Esports AB (publ) 

Styrelsen 
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Shareholders of G-Loot Global Esports AB (publ) 
reg. no. 556981-0517, with registered office in Stockholm, are hereby summoned to the annual general meeting 
on Monday 21 June 2021 

Notification etc.  

Shareholders who wish to attend the annual general meeting must  

firstly  be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB concerning to the 
circumstances on Friday 11 June 2021, 

secondly have notified its intention to participate at the annual general meeting by casting its advance vote 
in accordance with the instructions under the heading “Advance voting” below so that the advance 
voting form is received by the company no later than Friday 18 June 2021. 

The personal data provided as part of the notification will be processed and used only for the purpose of the annual 
general meeting. For further information on processing of personal data, please see below. 

Nominee-registered shares 

To be entitled to participate in the annual general meeting, in addition to providing notification of participation, a 
shareholder whose shares are held in the name of a nominee must register its shares in its own name so that the 
shareholder is recorded in the share register as of 11 June 2021. Such registration may be temporary (so-called 
voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and such 
time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed no later than the second banking 
day after 11 June 2021 are taken into account when preparing the register of shareholders. 

Proxy etc. 

Shareholders who are represented by proxy shall issue a written and dated power of attorney for the proxy, or, in 
the event that the right to represent the shareholder’s shares are divided between several persons, the proxies with 
a specification of the number of shares each proxy is entitled to represent. The power of attorney is valid for a 
maximum of one year, or such longer time as specified in the power of attorney, although a maximum of five years 
from issuance. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of a certificate of registration or 
a corresponding document, showing the right to issue the power of attorney, shall be enclosed to the form. The 
form for power of attorney is available at the company’s website, investor.gloot.com, and will be sent to 
shareholders who has requested it and stated its address.  

Advance voting 

The shareholders may exercise their voting rights at the annual general meeting only by voting in advance, so-
called postal voting in accordance with Section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the 
execution of general meetings in companies and other associations.  

A special form shall be used for advance voting, which is available on the company’s website, investor.gloot.com. 
No separate notification is required, thus, the advance voting form is considered as the notification of participation. 
The completed form must be received by G-Loot no later than Friday 18 June 2021. 

The form shall be sent to Advokatfirman Vinge KB, by e-mail to GLootAGM@vinge.se or by mail to 
Advokatfirman Vinge KB, Att. Joel Magnusson, Box 1703, SE-111 87 Stockholm, Sweden. If the shareholder 
advance votes by proxy, a power of attorney shall be enclosed to the form. If the shareholder is a legal entity, a 
certificate of registration or a corresponding document shall be enclosed to the form. The power of attorney in 
original and certificate of registration (if applicable) shall well in advance of the meeting be sent by mail to the 
company at the above-mentioned address. The shareholder may not provide special instructions or conditions in 



 

the voting form. If so, the vote (i.e. the advance vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions 
are included in the form for advance voting. 

Number of shares and votes 

As per the date of this notice there are a total of 3,658,742 shares and votes in the company. 

Proposed agenda 

1. Election of Chairman of the meeting. 
2. Election of one or two persons to verify the minutes. 
3. Preparation and approval of the voting register. 
4. Approval of the agenda. 
5. Determination of whether the meeting has been duly convened. 
6. Presentation of the annual report and the auditor’s report and the consolidated financial statements 

and the auditor’s report on the consolidated financial statements. 
7. Resolution on: 

a) the adoption of the income statement and the balance sheet and of the consolidated income 
statement and the consolidated balance sheet, 

b) the proposed treatment of the company’s earnings as stated in the adopted balance sheet, and 
c) the discharge of liability for the members of the Board and the Chief Executive Officer. 

8. Determination of the number of Board members and auditors. 
9. Determination of remuneration to the Board and the auditors. 
10. Election of Board members: 

a) Jonas Eriksson, 
b) Håkan Jerner, 
c) Johan Persson, and 
d) Louise Ringström Grandinson. 

11. Election of Chairman of the Board: 
a) Jonas Eriksson. 

12. Election of auditors. 
13. Proposal regarding resolution on instruction for the Nomination Committee.  
14. Proposal regarding resolution on issue of warrants to senior executives. 
15. Proposal regarding resolution on issue of warrants to the Board. 
16. Proposal regarding resolution on a long-term incentive program 2021. 
17. Proposal regarding resolution on authorization for the Board to resolve on issue of new shares. 

 

PROPOSED RESOLUTIONS  

Election of Chairman of the meeting (item 1) 

The Nomination Committee proposes that Jonas Eriksson, or, if he has an impediment to attend, the person 
proposed by him, is elected to be the Chairman of the annual general meeting. 

 

Election of one or two persons to verify the minutes (item 2) 

Marcus Plyhr, Norron, and Caroline Sjösten, Swedbank Robur, or if one or both of them have an impediment to 
attend, the person or persons instead appointed by the Board, are proposed to be elected to approve the minutes of 
the annual general meeting together with the Chairman. The task of approving the minutes of the annual general 
meeting also includes verifying the voting list and that the advance votes received are correctly stated in the 
minutes of the annual general meeting. 



 

Preparation and approval of the voting register (item 3) 

The Board proposes that the voting list proposed for approval under item 3 on the agenda is the voting list drawn 
up by the company, based on the share register of the annual general meeting and advance votes received, which 
has been verified and recommended by the persons approving the minutes. 

 

Resolution on the proposed treatment of the company’s earnings as stated in the adopted balance sheet 
(item 7 b)) 

The Board of Directors proposes that the loss for the financial year, SEK -253,474,548, and the accrued 
loss, -232,853,266, is settled against the share premium reserve and that the then remaining share premium reserve, 
SEK 348,008,912 is brought forward and thus, that no dividend is paid. 

 

Determination of the number of Board members and auditors (item 8) 

The Nomination Committee proposes that the Board shall consist of four members and that the company shall 
have one registered accounting firm as auditor. 

 

Determination of remuneration to the Board and auditors (item 9) 

The Nomination Committee proposes that the remuneration to the Chairman shall amount to SEK 450,000 and 
that the remuneration to the other Board members shall amount to SEK 200,000. No remuneration is paid to Board 
members who are employed by the company. 

The Nomination Committee further proposes that the remuneration to the auditors shall be paid in accordance with 
approved invoices. 

 

Election of Board members (item 10) 

For the time being until the close of the next annual general meeting, the Nomination Committee proposes re-
election of the Board members Jonas Eriksson, Johan Persson and Håkan Jerner and new election of Louise 
Ringström Grandinson. 

Louise Ringström Grandinson 

Louise has a background within finance and has previously worked as, inter alia, CFO/Business controller within 
the Axel Johnson group and SCA, thereafter with digital business development within Walt Disney Company and 
subsequently as the first person recruited to the executive management of MAG Interactive in advance of the IPO. 
Has, in recent times, had senior positions within Oscar Properties and is today the CEO of SRS Security. Louise 
has many years of experience from M&A, business development and start-ups, as well as Board work in several 
Boards. 

Current assignments: CEO of SRS Security, Board member in Convendum. 

Education: Master of Financial Management from Stockholm School of Economics. 

Louise Ringström Grandinson is independent in relation to major shareholders as well as in relation to the company 
and its management. 



 

 

Election of Chairman of the Board (item 11) 

For the time being until the close of the next annual general meeting, the Nomination Committee proposes that 
Jonas Eriksson shall be re-elected as Chairman of the Board. 

 

Election of auditors (item 12) 

For the time being until the close of the next annual general meeting, the Nomination Committee proposes that the 
registered accounting firm Ernst & Young Aktiebolag shall be re-elected as auditor. Ernst & Young Aktiebolag 
has informed that the authorised public accountant Hamish Mabon will be appointed auditor-in-charge if Ernst & 
Young Aktiebolag is re-elected as auditor. 

 

Proposal regarding resolution on instruction for the Nomination Committee (item 13) 

The Nomination Committee proposes that the Chairman of the Board, in consultation with the largest shareholders 
of the company, is instructed to appoint a Nomination Committee for the annual general meeting 2022. The 
Nomination Committee shall consist of members appointed by the four largest shareholders of the company in 
terms of votes, according to Euroclear Sweden AB’s share register on 30 September, who together with the 
Chairman of the Board shall form the Nomination Committee. If any of these shareholders renounce from its right 
to appoint a representative, the right to appoint such representative shall pass to the largest shareholder in turn in 
terms of votes which is not already entitled to be represented on the Nomination Committee.  

The Nomination Committee shall appoint a Chairman amongst its members. In the event that an already appointed 
member resigns from the Nomination Committee, the shareholder who had appointed that member shall be entitled 
to, within reasonable time, appoint a new member. If the shareholder renounces its right to appoint a member, the 
right to appoint such new member shall pass to the largest shareholder in turn in terms of votes which is not already 
represented on, or has renounced its right to appoint a member of the Nomination Committee. 

In the event that one or more shareholders who have appointed members of the Nomination Committee, during 
the Nomination Committee’s term of office, ceases to be one of the four largest shareholders of the company in 
terms of votes, members appointed by such shareholders shall make their seats available, if requested by one or 
more shareholders who after such change have become one of the four largest shareholders of the company in 
terms of votes, who in such case shall be entitled to appoint own members. No changes to the composition of the 
Nomination Committee shall be made if the changes in voting power are only minor or if a more material change 
occurs less than three months prior to the annual general meeting. However, shareholders who have become one 
of the four largest shareholders of the company due to a more material change in number of votes which occurs 
less than three months prior to the annual general meeting shall be entitled to appoint a member to be co-opted to 
the Nomination Committee. 

The Nomination Committee shall be appointed and its composition announced no later than six months prior to 
the annual general meeting. The company shall carry costs related to evaluation and recruitment. Remuneration 
shall not be paid to the members of the Nomination Committee.  

The nomination committee shall prepare proposals in respect of the following issues for the annual general meeting 
to resolve upon: (i) proposal on members of the Board of Directors, (ii) proposal on Chairman of the general 
meeting, (iii) proposal on Chairman of the Board, (iv) proposal on remuneration to the Chairman of the Board and 
other Board members who are not employees and, as applicable, remuneration for work on Board committees, 
(v) proposal on auditor, (vi) proposal on remuneration to the auditor and (vii) in so far as it seems appropriate, 
proposal on, changes to the current instruction for the Nomination Committee. 



 

 

Proposal regarding resolution on issue of warrants to senior executives (item 14) 

The Board of Directors in G-Loot Global Esports AB (publ) (the “Company”) proposes that the annual general 
meeting resolves on an issue of warrants to senior executives in the Company. For further information, please see 
the Swedish language version of the notice and the Board’s complete proposal. 

 

Proposal regarding resolution on issue of warrants to the Board (item 15) 

Johan Persson (the “Proposer”) proposes that the annual general meeting in G-Loot Global Esports AB (publ) 
(the “Company”) resolves on an issue of warrants to Board members in the Company who are not employed by 
the Company. For further information, please see the Swedish language version of the notice and the Proposer’s 
complete proposal. 

 

Proposal regarding resolution on a long-term incentive program 2021 (item 16) 

The Board of Directors in G-Loot Global Esports AB (publ) (the “Company”) proposes that the annual general 
meeting resolves on (A) a long-term incentive program (“LTIP 2021”), (B) an issue of warrants and (C) transfer 
of shares and/or warrants. For further information, please see the Swedish language version of the notice and the 
Board’s complete proposal. 

 

Proposal regarding resolution on authorization for the Board to resolve on issue of new shares (item 17) 

The Board of Directors proposes that the annual general meeting resolves to authorize the Board of Directors, at 
one or several occasions and for the period until the next annual general meeting, to increase the company’s share 
capital by issuing new shares. Such share issue may be carried out with or without deviation from the shareholders’ 
preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions. The number 
of shares that may be issued under the authorization may not entail a dilution effect of more than 10 per cent, based 
on the number of outstanding shares and votes at the time of the annual general meeting. 

The purpose of the authorization is to increase the financial flexibility of the company and the general flexibility 
of the board of directors. Should the Board resolve on a share issue with deviation from the shareholders’ 
preferential rights, the reason for this shall be to finance acquisitions of businesses, assets or to raise working 
capital or broaden the shareholder base. Upon such deviation from the shareholders’ preferential rights, the new 
issue shall be made at market terms and conditions. 

The CEO shall be authorized to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in 
connection with the registration. 

 

Majority requirements 

A resolution in accordance with items 14, 15 and 16(B)-(C) above requires approval of at least nine tenths of the 
votes cast and the shares represented at the annual general meeting. A resolution in accordance with item 17 above 
requires approval of at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the annual general meeting. 

Resolutions in accordance with items 16(A)-(C) constitutes one joint proposal and shall be resolved upon as one 
resolution. 



 

 

Processing of personal data 

For information on how your personal data is processed, see www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-
bolagsstammor-engelska.pdf.    

___________________ 

The shareholders are notified of their right to request information according to Chapter 7 Section 32 of the Swedish 
Companies Act. A request of such information shall be provided in written form to G-Loot by mail or e-mail at 
the above-mentioned addresses no later than 11 June 2021. The information will be made available at the 
company’s premises and on their website no later than 16 June 2021. The information will also be sent, within the 
same period of time, to the shareholder who has requested it and stated its address. 

In order to reduce the risk of spreading the virus and with regard to the authorities’ regulations and advice on 
avoiding public gatherings, the annual general meeting is carried out through advance voting (postal voting) 
pursuant to temporary legislation. No meeting with the possibility to attend in person or to be represented by a 
proxy will take place. Hence, the annual general meeting will be held without physical presence. 

The shareholders may request in the advance voting form that a resolution on one or several of the matters on the 
proposed agenda below should be deferred to a so-called continued general meeting, which cannot be conducted 
solely by way of advance voting. Such general meeting shall take place if the annual general meeting so resolves 
or if shareholders with at least one tenth of all shares in the company so requests. 

___________________ 

Stockholm, May 2021 
G-Loot Global Esports AB (publ) 

The board of directors 

N.B. This is an in-house translation of the Swedish notice. In case of any discrepancies, the Swedish language 
version shall prevail. 
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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING 

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 

G-Loot Global Esports AB (publ) tillhanda senast fredagen den 18 juni 2021. 

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier 
i G-Loot Global Esports AB (publ), org.nr 556981-0517, vid årsstämma den 21 juni 2021. 
Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 
 

Aktieägarens namn Personnummer/organisationsnummer 

 
 

 

Telefonnummer E-post 

 
 

 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är 
styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är 
behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens 
beslut 

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och 
samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad 

 

Ort och datum 
 
 
 
Namnteckning 

 
 
Namnförtydligande 

 
 

För att förhandsrösta, gör så här: 

 Fyll i samtliga uppgifter ovan 
 Markera valda svarsalternativ nedan 
 Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Advokatfirman Vinge KB, Att. Joel 

Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt 
och ska då skickas till GLootAGM@vinge.se 

 Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska 
underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en 
aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en 
juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna 

 Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas 
formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud 

 Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn 
för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman 
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Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid 
respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att 
markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller 
ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett 
formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade 
formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit 
bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. 

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara G-Loot tillhanda 
senast den 18 juni 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 18 juni 2021 genom att kontakta 
G-Loot på ovan angivna adresser. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på G-Loot:s webbplats. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 
tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-
svenska.pdf. 
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Årsstämma i G-Loot Global Esports AB (publ) måndagen den 21 juni 
2021 

Svarsalternativen nedan avser styrelsens, valberedningens respektive övrig förslagsställares 
framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman. 

 

1. Val av ordförande vid stämman 

Ja ☐ Nej ☐ 

2. Val av en eller två protokolljusterare 

Ja ☐ Nej ☐ 

2.1 Marcus Plyhr, Norron 

Ja ☐ Nej ☐ 

2.2 Caroline Sjösten, Swedbank Robur 

Ja ☐ Nej ☐ 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ja ☐ Nej ☐ 

4. Godkännande av dagordning 

Ja ☐ Nej ☐ 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

7. c) 1 Johan Persson (styrelseordförande) 

Ja ☐ Nej ☐  
7. c) 2 Patrik Nybladh (styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐  
7. c) 3 Håkan Jerner (styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐  
7. c) 4 Peter Eriksén (styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐ 
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7. c) 5 Fredrik Benedict Nybladh (styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. c) 6 Patrik Nybladh (VD) 

Ja ☐ Nej ☐ 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer 

8.1 Antal styrelseledamöter 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.2 Antal revisorer 

Ja ☐ Nej ☐ 

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 

9.1 Arvode till styrelsen 

Ja ☐ Nej ☐ 

9.2 Arvode till revisorerna 

Ja ☐ Nej ☐ 

10. Val av styrelseledamöter  

10. a) Jonas Eriksson  

Ja ☐ Nej ☐ 

10. b) Håkan Jerner  

Ja ☐ Nej ☐ 

10. c) Johan Persson 

Ja ☐ Nej ☐ 

10. d) Louise Ringström Grandinson 

Ja ☐ Nej ☐ 

11. Val av styrelseordförande 

11. a) Jonas Eriksson 

Ja ☐ Nej ☐ 

12. Val av revisorer 

Ja ☐ Nej ☐ 

13. Förslag till beslut om valberedningsinstruktion 

Ja ☐ Nej ☐ 

14. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare 

Ja ☐ Nej ☐ 

15. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsen 

Ja ☐ Nej ☐ 
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16. Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021 

16. A. Styrelsens förslag om implementering av LTIP 2021  

Ja ☐ Nej ☐ 

16. B. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner 

Ja ☐ Nej ☐ 

16. C. Styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner 

Ja ☐ Nej ☐ 

17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till 
fortsatt bolagsstämma 
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) 

Ange punkt eller punkter, 
använd siffror: 
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NOTIFICATION OF PARTICIPATION AND FORM FOR ADVANCE 
VOTING  

by postal voting in accordance with Section 22 of the Act (2021:198) on temporary exceptions to 
facilitate the execution of general meetings in companies and other associations 

To be received by G-Loot Global Esports AB (publ) no later than Friday 18 June 2021. 

The shareholder set out below hereby notifies the company of its participation and exercises its 
voting right for all of the shareholder’s shares in G-Loot Global Esports AB (publ), Reg. No. 
556981-0517, at the annual general meeting on 21 June 2021. The voting right is exercised in 
accordance with the voting options marked below. 

 
Shareholder Personal identity number/registration number 

 
 

 

Telephone number E-mail 

 
 

 

Assurance (if the undersigned is a legal representative of a shareholder who is a legal entity): I, the undersigned, am 
a board member, the CEO or a signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorised to submit this 
advance vote on behalf of the shareholder and that the contents of the advance vote correspond to the shareholder’s 
decisions 

Assurance (if the undersigned represents the shareholder by proxy): I, the undersigned, solemnly declare that the 
enclosed power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked 

 

Place and date 
 
 
 
Signature 

 
 
Clarification of signature 

 
 

Instructions: 

 Complete all the requested information above 
 Select the preferred voting options below 
 Print, sign and send the form in original to Advokatfirman Vinge KB, Att. Joel Magnusson, Box 1703, 

SE-111 87 Stockholm, Sweden. A completed and signed form may also be submitted electronically and 
shall, in such case, be sent by e-mail to GLootAGM@vinge.se 

 If the shareholder is a natural person who is personally voting in advance, it is the shareholder who 
should sign under Signature above. If the advance vote is submitted by a proxy of the shareholder, it is 
the proxy who should sign. If the advance vote is submitted by a legal representative of a legal entity, it 
is the representative who should sign 

 If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or a corresponding document for the legal 
entity shall be enclosed with the form. The same applies if the shareholder advance votes by proxy  
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 Please note that a shareholder whose shares are registered in the name of a bank or securities institute 
must register its shares in its own name to vote. Instructions regarding this are included in the notice 
convening the meeting 

A shareholder cannot give any other instructions than selecting one of the options specified at each item in 
the form. If a shareholder wishes to abstain from voting in relation to a matter, kindly refrain from selecting 
an option. A vote (i.e. the advance voting in its entirety) is invalid if the shareholder has provided the form 
with specific instructions or conditions or if pre-printed text is amended or supplemented. One form per 
shareholder will be considered. If more than one form is submitted, the form with the latest date will be 
considered. The form latest received by the company will be considered if two forms are dated at the same 
date. An incomplete or wrongfully completed form may be discarded without being considered.  

The form, together with any enclosed authorisation documentation, shall be received by G-Loot no later than 
18 June 2021. An advance vote can be withdrawn up to and including 18 June 2021, by contacting G-Loot at 
the above-mentioned addresses. 

For complete proposals regarding the items on the agenda, kindly refer to the notice convening the meeting 
and complete proposals on G-Loot’s website. 

For information on how your personal data is processed, see the privacy notice available at Euroclear’s website  
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf. 
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Annual general meeting in G-Loot Global Esports AB (publ) Monday 21 
June 2021 

The voting options below comprise the Board’s, the Nomination Committee’s and other proposer’s 
proposals, respectively, which are included in the notice convening the annual general meeting. 

 

1. Election of Chairman of the meeting 

Yes ☐ No ☐ 

2. Election of one or two persons to verify the minutes 

Yes ☐ No ☐ 

2.1 Marcus Plyhr, Norron 

Yes ☐ No ☐ 

2.2 Caroline Sjösten, Swedbank Robur 

Yes ☐ No ☐ 

3. Preparation and approval of the voting register 

Yes ☐ No ☐ 

4. Approval of the agenda 

Yes ☐ No ☐ 

5. Determination of whether the meeting has been duly convened 

Yes ☐ No ☐ 

7. a) Resolution on the adoption of the income statement and the balance sheet and of the 
consolidated income statement and the consolidated balance sheet 

Yes ☐ No ☐ 

7. b) Resolution on the proposed treatment of the company’s earnings as stated in the 
adopted balance sheet 

Yes ☐ No ☐ 

7. c) Resolution on the discharge of liability for the members of the Board and the Chief 
Executive Officer 

7. c) 1 Johan Persson (Chairman of the Board) 

Yes ☐ No ☐ 

7. c) 2 Patrik Nybladh (Board member) 

Yes ☐ No ☐ 

7. c) 3 Håkan Jerner (Board member) 

Yes ☐ No ☐ 

7. c) 4 Peter Eriksén (Board member) 
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Yes ☐ No ☐ 

7. c) 5 Fredrik Benedict Nybladh (Board member) 

Yes ☐ No ☐ 

7. c) 6 Patrik Nybladh (CEO) 

Yes ☐ No ☐ 

8. Determination of the number of Board members and auditors 

8.1 Number of Board members 

Yes ☐ No ☐ 

8.2 Number of auditors 

Yes ☐ No ☐ 

9. Determination of remuneration to the Board and the auditors 

9.1 Remuneration to the Board 

Yes ☐ No ☐ 

9.2 Remuneration to the auditors 

Yes ☐ No ☐ 

10. Election of Board members 

10. a) Jonas Eriksson 

Yes ☐ No ☐ 

10. b) Håkan Jerner 

Yes ☐ No ☐ 

10. c) Johan Persson 

Yes ☐ No ☐ 

10. d) Louise Ringström Grandinson 

Yes ☐ No ☐ 

11. Election of Chairman of the Board 

11. a) Jonas Eriksson 

Yes ☐ No ☐ 

12. Election of auditors 

Yes ☐ No ☐ 

13. Proposal regarding resolution on instruction for the Nomination Committee 

Yes ☐ No ☐ 

14. Proposal regarding resolution on issue of warrants to senior executives 

Yes ☐ No ☐ 

15. Proposal regarding resolution on issue of warrants to the Board 
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Yes ☐ No ☐ 

16. Proposal regarding resolution on a long-term incentive program 2021 

16. A. The Board’s proposal regarding implementation of LTIP 2021 

Yes ☐ No ☐ 

16. B. The Board’s proposal regarding issue of warrants 

Yes ☐ No ☐ 

16. C. The Board’s proposal regarding approval to transfer shares and/or warrants 

Yes ☐ No ☐ 

17. Proposal regarding resolution on authorization for the Board to resolve on issue of new 
shares 

Yes ☐ No ☐ 

 

The shareholder requests that resolutions under one or several items in the form above 
shall be postponed until a continued general meeting 
(Only to be filled in if the shareholder makes such request) 

State item or items (type using 
numbers): 
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Punkt på dagordningen / 
Item on the agenda

Ja / Yes Nej / No Avstår / Abstain Ja / Yes Nej / No Avstår / Abstain Ja / Yes Nej / No Avstår / Abstain
Ärende 1 / Item 1 - Val av 
ordförande vid stämman / 
Election of Chairman of the 
meeting 540 815 0 188 000 14,78% 0,00% 5,14% 74,20% 0,00% 25,80%
Ärende 2.1 / Item 2.1 - Val av en 
eller två protokolljusterare / 
Election of one or two persons 
to verify the minutes - Marcus 
Plyhr 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 2.2 / Item 2.2 - Val av en 
eller två protokolljusterare / 
Election of one or two persons 
to verify the minutes - Caroline 
Sjösten 540 815 0 188 000 14,78% 0,00% 5,14% 74,20% 0,00% 25,80%
Ärende 3 / Item 3 - Upprättande 
och godkännande av röstlängd / 
Preparation and approval of the 
voting register 540 815 0 188 000 14,78% 0,00% 5,14% 74,20% 0,00% 25,80%
Ärende 4 / Item 4 - 
Godkännande av dagordning / 
Approval of the agenda 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 5 / Item 5 - Prövning av 
om stämman blivit behörigen 
sammankallad / Determination 
of whether the meeting has 
been duly convened 540 815 0 188 000 14,78% 0,00% 5,14% 74,20% 0,00% 25,80%
Ärende 7 a) / Item 7 a) - Beslut 
om fastställande av 
resultaträkningen och 
balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen / 
Resolution on the adoption of 
the income statement and the 
balance sheet and of the 
consolidated income statement 
and the consolidated balance 
sheet 540 815 0 188 000 14,78% 0,00% 5,14% 74,20% 0,00% 25,80%

Ärende 7 b) / Item 7 b) -  Beslut 
om disposition av bolagets 
resultat enligt den fastställda 
balansräkningen / Resolution on 
the proposed treatment of the 
company’s earnings as stated in 
the adopted balance sheet 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 7 c) 1 / Item 7 c) 1 - 
Beslut om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och 
verkställande direktören / 
Resolution on the discharge of 
liability for the members of the 
Board and the Chief Executive 
Officer - Johan Persson 672 084 0 56 731 18,37% 0,00% 1,55% 92,22% 0,00% 7,78%
Ärende 7 c) 2 / Item 7 c) 2 - 
Beslut om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och 
verkställande direktören / 
Resolution on the discharge of 
liability for the members of the 
Board and the Chief Executive 
Officer - Patrik Nybladh 564 895 0 163 920 15,44% 0,00% 4,48% 77,51% 0,00% 22,49%
Ärende 7 c) 3 / Item 7 c) 3 - 
Beslut om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och 
verkställande direktören / 
Resolution on the discharge of 
liability for the members of the 
Board and the Chief Executive 
Officer - Håkan Jerner 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 7 c) 4 / Item 7 c) 4 - 
Beslut om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och 
verkställande direktören / 
Resolution on the discharge of 
liability for the members of the 
Board and the Chief Executive 
Officer - Peter Eriksén 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 7 c) 5 / Item 7 c) 5 - 
Beslut om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och 
verkställande direktören / 
Resolution on the discharge of 
liability for the members of the 
Board and the Chief Executive 
Officer - Fredrik Benedict 
Nybladh 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Antal röster och aktier / 
Number of votes

Procent av aktiekapitalet / 
Per cent of the share capital Andel av företrädda röster

Record of the advance votes cast on each item on the agenda in accordance with section 26 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2020:198) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor).

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 



Ärende 7 c) 6 / Item 7 c) 6 - 
Beslut om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och 
verkställande direktören / 
Resolution on the discharge of 
liability for the members of the 
Board and the Chief Executive 
Officer - Patrik Nybladh 593 195 0 135 620 16,21% 0,00% 3,71% 81,39% 0,00% 18,61%
Ärende 8.1 / Item 8.1 - 
Fastställande av antal 
styrelseledamöter / 
Determination of the number of 
Board members 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 8.2 / Item 8.2 - 
Fastställande av antal revisorer / 
Determination of the number of 
auditors 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 9.1 / Item 9.1 - 
Fastställande av arvode till 
styrelsen  / Determination of 
remuneration to the Board 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 9.2 / Item 9.2 - 
Fastställande av arvode till 
revisorerna / Determination of 
remuneration to the auditors 540 815 0 188 000 14,78% 0,00% 5,14% 74,20% 0,00% 25,80%

Ärende 10 a) / Item 10 a) - Val av 
styrelseledamöter / Election of 
Board members - Jonas Eriksson  728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 10 b) / Item 10 b) - Val 
av styrelseledamöter / Election 
of Board members - Håkan 
Jerner  728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Ärende 10 c) / Item 10 c) - Val av 
styrelseledamöter / Election of 
Board members - Johan Persson 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 10 d) / Item 10 d) - Val 
av styrelseledamöter / Election 
of Board members - Louise 
Ringström Grandinson 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 11 / Item 11 - Val av 
styrelseordförande / Election of 
Chairman of the Board - Jonas 
Eriksson 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 12 / Item 12 - Val av 
revisorer / Election of auditors 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 13 / Item 13 - Förslag till 
beslut om 
valberedningsinstruktion / 
Proposal regarding resolution on 
instruction for the Nomination 
Committee 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Ärende 14 / Item 14 - Förslag till 
beslut om emission av 
teckningsoptioner till ledande 
befattningshavare / Proposal 
regarding resolution on issue of 
warrants to senior executives 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Ärende 15 / Item 15 - Förslag till 
beslut om emission av 
teckningsoptioner till styrelsen / 
Proposal regarding resolution on 
issue of warrants to the Board 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Ärende 16 A / Item 16 A - 
Styrelsens förslag om 
implementering av LTIP 2021 / 
The Board’s proposal regarding 
implementation of LTIP 2021 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 16 B / Item 16  B - 
Styrelsens förslag till emission av 
teckningsoptioner / The Board’s 
proposal regarding issue of 
warrants 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Ärende 16 C / Item 16 C - 
Styrelsens förslag om 
godkännande av överlåtelse av 
aktier och/eller 
teckningsoptioner / The Board’s 
proposal regarding approval to 
transfer shares and/or warrants 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ärende 17 / Item 17 - Förslag till 
beslut om bemyndigande för 
styrelsen att besluta om 
nyemission / Proposal regarding 
resolution on authorization for 
the Board to resolve on issue of 
new shares 728 815 0 0 19,92% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
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Styrelsen för G-Loot Global Esports AB (publ) förslag till beslut om emission av 
teckningsoptioner till Bolagets ledande befattningshavare 

 

 

Styrelsen för G-Loot Global Esports AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar om 
emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Bolaget. 

 
Bakgrund och motiv 

 
Styrelsen anser att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att Bolagets ledande 
befattningshavare engageras i Bolagets utveckling genom att erbjudas teckningsoptioner i ett 
incitamentsprogram. Motiven till förslaget är att bidra till möjligheterna att behålla kvalificerade 
personer samt att öka motivationen för de ledande befattningshavarna i Bolaget genom att bli 
mer involverade och arbeta för en positiv värdeökning av Bolagets aktier under 
teckningsoptionernas löptid.  

 
Mot bakgrund av villkoren, storleken på tilldelning och andra omständigheter, anser styrelsen 
att den föreslagna emissionen av teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Bolaget, i 
enlighet med nedan, är skäligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. 

 
Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare 

 
Styrelsen föreslår att högst 19 000 teckningsoptioner ska emitteras till ledande 
befattningshavare. Bolaget har f.n. fem teckningsberättigade befattningshavare, VD, CFO, 
Growth Manager, Försäljningschef och HR-chef, vilka ska vara berättigade att primärt teckna 
högst 3 800 teckningsoptioner vardera. Om någon primärt teckningsberättigad 
befattningshavare helt eller delvis avstår från att teckna de teckningsoptioner som denne är 
berättigad till ska i första hand övriga teckningsberättigade befattningshavare vara berättigade 
att teckna dessa teckningsoptioner och i andra hand Bolagets styrelseledamöter. Teckning och 
betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 31 augusti 2021. Styrelsen äger dock rätt att 
förlänga tecknings- och betalningsperioden. 

 
Styrelsen har beräknat optionspremien på teckningsoptionerna i enlighet med Black-Scholes- 
formeln. Beräkningarna har baserats på ett antaget nuvarande aktiepris om 300 kronor per aktie, 
en antagen volatilitet om 33,33 procent och inga förväntade utdelningar. I enlighet med denna 
beräkning är optionspremien beräknad till 26,49 kronor per teckningsoption. 

 
Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av aktier under perioden från och med den 31 
augusti 2024 till och med 31 december 2024. 
 
Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget mot ett 
kontant vederlag till en teckningskurs om femhundra (500) kronor. Teckningskursen och antalet 
aktier som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av en 
fondemission, split, företrädesemission, och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de 
fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo 
kommer aktiekapitalet att öka med 5 890,00 kronor.  
 
För fullständiga villkor, se Bilaga A och Bilaga A1. 
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Utspädningseffekt, marknadsvärde, kostnader, m.m. 
 

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner innebär en utspädningseffekt 
motsvarande maximalt cirka en halv (0,5) procent av aktierna och rösterna i Bolaget om 
styrelsens föreslagna beslut om emissioner av teckningsoptioner utnyttjas till fullo. 
Utspädningseffekten är beräknad som relationen mellan de tillkommande aktierna som 
teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för och antalet nuvarande aktier och de 
tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för. Den föreslagna 
emissionen av teckningsoptioner förväntas enbart få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. 

 
Styrelsens bedömning är att det föreslagna beslutet om emission av teckningsoptioner kommer 
att föranleda kostnader huvudsakligen relaterade till administration. 

 
De totala administrationskostnaderna är uppskattade till ett belopp om cirka tjugofemtusen 
(25 000) kronor. 
 
Alla beräkningar ovan är endast preliminära och är endast avsedda att illustrera vilka kostnader 
som ett emissionsbeslut kan komma att medföra. Faktiska kostnader kan därför avvika från vad 
som har angetts ovan. 

 
Tidigare incitamentsprogram i G-Loot Global Esports AB (publ) 

 
Bolaget har för närvarande ett äldre aktierelaterat incitamentsprogram med personaloptioner 
LTIP 2019 beslutat av årsstämman 2019 som även omfattade ledande befattningshavare i 
Bolaget. Hänsyn har tagits till detta program vid beräkning av utspädning m.m.  

 
Förberedelse av förslaget 

 
Förslaget har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. 

 
Majoritetskrav 

 
Ett giltigt beslut avseende styrelsens förslag om emissionen av teckningsoptioner fordrar stöd 
från aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som 
de aktier som är företrädda på bolagsstämman. 

 
 

----------------------------------------- 
 

Stockholm i maj 2021  
Styrelsen för G-Loot Global Esports AB (publ) 
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Bilaga A 
 
 
 
 

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner 
 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 19 000 teckningsoptioner i 
enlighet med följande: 

 
1. Rätt till teckning ska primärt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma fem 

teckningsberättigade befattningshavare, VD, CFO, Growth Manager, Försäljningschef och 
HR-chef. Dessa kommer att vara berättigade att primärt teckna högst 3 800 
teckningsoptioner vardera. Om någon primärt teckningsberättigad befattningshavare helt 
eller delvis avstår från att teckna de teckningsoptioner som denne är berättigad till ska i 
första hand övriga teckningsberättigade befattningshavare vara berättigade att teckna 
dessa teckningsoptioner och i andra hand Bolagets styrelseledamöter. 

 
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bidra till möjligheterna att 

behålla kvalificerade personer samt att öka motivationen för de ledande 
befattningshavarna i Bolaget genom att de blir mer involverade och arbetar för en positiv 
värdeökning av Bolagets aktier under teckningsoptionernas löptid. 

 
3. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i G-Loot Global Esports AB 

(publ) under perioden från och med den 31 augusti 2024 och till och med 31 december 
2024, till en teckningskurs om femhundra (500) kronor. Teckningskursen och antalet aktier 
som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av en 
aktiesplit, sammanläggning av aktier, nyemission, och liknande åtgärder, i enlighet med 
sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna kan, i enlighet med sedvanliga 
omräkningsvillkor, utnyttjas innan teckningsperiodens utgång till följd av, till exempel, 
likvidation eller fusion där G-Loot Global Esports AB (publ) fusioneras upp i ett annat bolag.  

 
4. Styrelsen har beräknat optionspremien på teckningsoptionerna i enlighet med Black-Scholes- 

formeln. Beräkningarna har baserats på ett antaget nuvarande aktiepris om 300 kronor per aktie, en 
antagen volatilitet om 33,33 procent och inga förväntade utdelningar. I enlighet med denna 
beräkning är optionspremien beräknad till 26,49 kronor per teckningsoption. 

 
5. Teckning och betalning av teckningsoptioner ska ske senast 31 augusti 2021. Styrelsen äger 

dock rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. 
 

6. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med högst 5 890 
kronor. 

 
7. Teckningsoptionerna ska i övrigt regleras av de villkor som framgår av Bilaga A1. 

 

Det är vidare föreslaget att styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet 
som kan krävas för registrering hos Bolagsverket. 
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BILAGA A1 
 

Villkor för teckningsoptioner 2021/2024:2 
 

1. Definitioner 
 

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 
 

"bankdag" Dag som i Sverige inte är lördag eller söndag eller 
annan allmän helgdag eller som beträffande 
betalning av skuldebrev inte är likställd med 
allmän helgdag; 

”Banken” Swedbank AB (publ) eller annat kontoförande 
institut som Bolaget vid var tid har utsett att 
handha vissa uppgifter enligt dessa villkor; 

"Bolaget" G-Loot Global Esports AB (publ), 
organisationsnummer 556981-0517; 

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

”innehavare” Varje innehavare av teckningsoption; 

”marknadsnotering” Handel på reglerad marknad eller annan 
organiserad marknadsplats; 

”teckning” Sådan nyteckning av aktier i Bolaget, med 
utnyttjande av teckningsoption, som avses i 14 
kap aktiebolagslagen; 

”teckningskurs” Priset per aktie till vilken teckning av nya aktier 
kan ske; 

”teckningsoption” Rätt att teckna aktie i Bolaget mot betalning i 
pengar enligt dessa villkor. 

2. Teckningsoptioner 

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 19 000 stycken. 
 

Bolaget ska utfärda teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order, representerande en 
teckningsoption eller multiplar därav. Bolaget verkställer på begäran av innehavare av 
teckningsoption utbyte och växling av teckningsoptionsbevis. 

 
Bolagets styrelse ska äga rätt att fatta beslut om att teckningsoptionerna ska registreras av 
Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument. För det fall sådant beslut inte fattats ska vad som stadgas 
i fjärde till sjunde stycket nedan inte gälla. För det fall sådant beslut fattats ska vad som stadgas i 
fjärde till sjätte stycket nedan gälla istället för vad som stadgas i andra stycket ovan. 

 
Innehavare av teckningsoption ska, efter det att beslut enligt föregående stycke fattats, på 
Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga 
teckningsoptionsbevis representerande teckningsoptioner samt meddela Bolaget om 
erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket innehavarens teckningsoptioner ska 



5  

registreras enligt nedan. 
 

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, till följd varav 
inga fysiska värdepapper ska att utges. 

 
Teckningsoptionerna registreras för innehavares räkning på konto i Bolagets 
avstämningsregister. Registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt 
punkt 5, 6, 7 och 11 nedan ska ombesörjas av Banken. Övriga registreringsåtgärder som avser 
kontot kan företas av Banken eller annat kontoförande institut. 

 
För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt tredje stycket ovan, ska styrelsen därefter vara 
oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut 
om att teckningsoptionerna inte längre ska vara registrerade av Euroclear i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument. För det fall sådant sistnämnda beslut fattats ska vad som stadgas i andra 
stycket ovan gälla istället för vad som stadgas i fjärde till sjätte stycket ovan. 

 
3. Rätt att teckna nya aktier 

Innehavare ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget.  

Teckningskursen ska uppgå till femhundra (500) kronor. Överkursen ska föras till den fria 
överkursfonden. 
 
Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 7 nedan. Om sådan 
omräkning medför att teckningskursen kommer att understiga kvotvärdet för aktie i Bolaget, 
ska teckningskursen dock alltjämt motsvara aktiens kvotvärde. 

 
Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet 
teckningsoptioner berättigar, som en och samma innehavare samtidigt önskar utnyttja. Vid 
sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som sålunda 
inte kan utnyttjas. Sådan överskjutande del av teckningsoption förfaller därvid utan ersättning. 

 
4. Anmälan om teckning och betalning 

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 31 augusti 2021 och 
till och med den 31 december 2024 eller från och med respektive till och med den tidigare dag 
som följer av punkt 7 nedan. Inges inte anmälan om teckning inom i föregående mening angiven 
tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla. 

 
Vid sådan anmälan ska, för registreringsåtgärder, skriftlig och ifylld anmälningssedel enligt 
fastställt formulär inges till Bolaget eller den Bolaget anvisar. I förekommande fall ska 
innehavaren samtidigt överlämna till Bolaget teckningsoptionsbevis representerande det antal 
teckningsoptioner som anmälan om teckning avser. Anmälan om teckning är bindande och kan 
inte återkallas av tecknaren. 

 
Vid anmälan om teckning ska betalning erläggas omedelbart i pengar för det antal aktier som 
anmälan om teckning avser. Betalning ska ske till av Bolaget anvisat konto. 

 
5. Införing i aktieboken m.m. 

 

Efter tilldelning verkställs teckning genom att de nya aktierna registreras på avstämningskonto 
såsom interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på 
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avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av punkt 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten 
för sådan slutlig registrering. 

 
6. Utdelning på ny aktie 

Aktie, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till utdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. 

 
7. Omräkning av teckningskursen m.m. 

(a) Genomför Bolaget en fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs på 
sådan tid, att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före 
bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat 
om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter 
emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto och ska inte ha rätt att 
deltaga i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter 
avstämningsdagen för emissionen. 

 
Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, 
ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts vid tidpunkten för 
bolagsstämmans beslut ha rätt att deltaga i emissionen. 

 
Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad 
teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler: 
 

 
omräknad 
tecknings
kurs 

Föregående teckningskurs x antalet aktier 
före fondemissionen 

=    

 antalet aktier efter fondemissionen 
 
 
 

omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 
berättigar till 
teckning av 

 

 
= 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av x antalet aktier före 
fondemissionen 

   
 antalet aktier efter fondemissionen 

 
 

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs 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 

äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då 
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 
beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av 
teckning med utnyttjande av teckningsoption: 

 
(i) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans 

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

 
(ii) Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning - som påkallas på sådan 

tid, att teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 
bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget 
verkställt omräkning enligt detta mom (c), tredje sista stycket. Aktier, som 
tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på 
avstämningskonto och ska inte ha rätt att deltaga i emissionen. 

 
Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, 
ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts vid tidpunkten för 
bolagsstämmans beslut ha rätt att deltaga i emissionen. 

 
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal 
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av 
Bolaget enligt följande formler: 

 

 
 

omräknad 
tecknings
kurs 

 föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs) 

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

 
 
 

 
 
 

omräknad 
tecknings
kurs 

 det på teckningsrätten föregående antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens 
genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) 

= 
 

 

aktiens genomsnittskurs 

 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av 
betalkurs ska i stället den 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 
värde 

 

 
= 

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

   
  antalet aktier före emissionsbeslutet 

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

 
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två 
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bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som verkställs 
därefter. 

 
Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska omräknad teckningskurs 
och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av 
fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av 
teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 

 
Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast 
preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning, 
berättigar till teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras 
särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier. 
Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om 
Bolaget inte är avstämningsbolag verkställs aktieteckning genom att de nya aktierna 
upptas i aktieboken som interimsaktier. 

Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräknad teckningskurs och omräknat antal 
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts. 

 
(d) Genomför Bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen – med 

företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom 
kvittning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit 
på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption, bestämmelserna i mom (c), 
första stycket, punkterna (i) och (ii), och mom (c), andra stycket, äga motsvarande 
tillämpning. 

 
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal 
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av 
Bolaget enligt följande formler: 

 
 
 

omräknad 
tecknings
kurs 

 föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs) 

= aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 

 
 
 

omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 
berättigar till 
teckning av 

 

 
= 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad 
med teckningsrättens värde) 

   
 aktiens genomsnittskurs 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits. 

 
Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering 
av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag 
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 
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Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två 
bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs 
därefter. 

 
Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska omräknad teckningskurs 
och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av att 
fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av 
teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 

 
Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad 
teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts ska bestämmelserna i mom (c) sista 
stycket, äga motsvarande tillämpning. 

 

(e) Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom (a) – (d) ovan rikta erbjudande till 
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, 
av Bolaget 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 teckning, som görs på sådan tid, att därigenom 
erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad 
teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande 
formler: 

 
 

omräknad 
tecknings
kurs 

 föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i erbjudandet fastställda 
anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs) 

= 
 

 aktiens genomsnittskurs ökad med rätten av 
deltagandet i erbjudandet 

 
 
 

omräknat antal  föregående antal aktier som varje teckningsoption 
aktier som varje berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs 
teckningsoption ökad med inköpsrättens värde) 
berättigar till  

= teckning av aktiens genomsnittskurs 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits. 

 
För det fall att 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 anses motsvara genomsnittet av det för varje 
handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen 
noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt marknadsnotering. I 
avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen 
ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i 
beräkningen. 

 
För det fall att aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan marknadsnotering 
av inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av 
teckningskurs och av antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer 
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som anges ovan i detta mom (e), varvid följande ska gälla. Om marknadsnotering 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 marknadsnoteringen framräknade 
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i 
dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, 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 som slutkurs noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid 
beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. 
Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och 
antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda 
perioden om 25 handelsdagar. Om sådan marknadsnotering inte äger rum 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. 

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget 
snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som 
verkställs efter det att sådant fastställande skett. 

 
Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och 
omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i mom (c) sista stycket ovan, äga 
motsvarande tillämpning. 

 
(f) Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen 

– med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom 
kvittning – äger Bolaget besluta att ge samtliga innehavare motsvarande företrädesrätt 
som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje innehavare, oaktat sålunda 
att teckning inte verkställts, anses vare ägare till det antal aktier som innehavaren skulle 
ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som 
varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om 
emission. 

 
Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom 
(e) ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det 
antal aktier som innehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter 
den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. 

 
Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med 
bestämmelserna i detta mom (f), ska någon omräkning enligt mom (c), (d) eller 
(e) ovan inte äga rum. 

 
(g) Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning 

som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, 
överskrider femton (15) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 
tjugofem (25) handelsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör 
sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, vid anmälan 
om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till 
erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat 
antal aktier. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som 
överstiger femton (15) procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period 
(extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler: 
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  föregående teckningskurs x aktiens
 genomsnittliga 

  marknadskurs under en period om 25 handelsdagar 

omräknad 
tecknings
kurs 

 
= 

räknat fr o m den dag då aktien noteras utan rätt till 
extraordinär utdelning (aktiens) genomsnittskurs 

 aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 
 utdelning som betalats per aktie 

 
 
 

 
omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad 
med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie) 

 

berättigar till 
teckning av 

= aktiens genomsnittskurs 

 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under 
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsnotering. I 
avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå 
i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i 
beräkningen. 

 
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två 
bankdagar efter utgången av ovan angiven period om tjugofem (25) handelsdagar och 
ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter. 

 
Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant 
utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans 
med andra samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger etthundra (100) 
procent av Bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och femton (15) procent 
av Bolagets värde, ska, vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen 
aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad 
teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till 
teckning av. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen 
som överstiger etthundra (100) procent av Bolagets resultat efter skatt för 
räkenskapsåret och femton (15) procent av Bolagets värde och ska utföras i enlighet med 
i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. 
Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna ska lämnas 
oförändrat, varvid, vad gäller koncernbidrag, hänsyn ska tas till de minskade 
skattekostnader för Bolaget som koncernbidraget medfört. 

 
Om en anmälan om teckning har ägt rum men, på grund av bestämmelserna i punkt 6 
ovan, slutlig registrering på avstämningskonto inte skett, ska särskilt noteras att varje 
teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig 
registrering på avstämningskonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast 
vid den tidpunkt som anges i punkt 6 ovan. Om Bolaget inte är avstämningsbolag 
verkställs aktieteckning genom att de nya aktierna upptas i aktieboken som 
interimsaktier. Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräknad teckningskurs och 
omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts. 

 
(h) Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken 

minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning 
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av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna 
utföres av Bolaget enligt följande formler: 

 
  föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 
  marknadskurs under en period om 25 handelsdagar 
  räknat fr o m den dag då aktien noteras utan rätt till 

omräknad 
tecknings
kurs 

= återbetalning (aktiens) genomsnittskurs 

 aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 

 återbetalats per aktie 
 

omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 
berättigar  till 
teckning av 

 

 
= 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad 
med det belopp som återbetalats per aktie) 

   
 aktiens genomsnittskurs 

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits. 
 

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: 

 
 
 
 

beräknat 
återbetalnings- 
belopp per aktie 

 det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie 
minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under 
en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då 
aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen 
(aktiens genomsnittskurs) 

= 
 

 

det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av 
en aktie minskat med talet ett (1) 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits. 

 
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två 
bankdagar efter utgången av den angivna perioden om tjugofem (25) handelsdagar och 
ska tillämpas vid teckning, som verkställs därefter. 

 
Teckning verkställs inte under tiden från minskningsbeslutet t o m den dag då det 
omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad 
ovan sagts. Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med 
återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller Bolaget, utan 
att fråga är om minskning av aktiekapitalet, skulle genomföra återköp av egna aktier 
och där, enligt Bolagets bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska 
utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är 
obligatorisk, ska omräkning av teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt av de principer som 
anges ovan i detta mom (h). 

 
Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska omräknad teckningskurs 
och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av 
fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av 
teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 
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(i) Genomför Bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital 
ska vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska teckningskursen 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 teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid teckning 
som verkställs från och med den dag som bytet av aktiekapitalsvaluta får verkan. 

(j) Genomför Bolaget åtgärd som avses i mom (a) – (e) eller mom (g) – (i) ovan och skulle, 
enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med 
hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda 
till att den ekonomiska kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till 
aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräkningarna av teckningskursen 
och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att 
omräkningarna leder till ett skäligt resultat. 

 
(k) Vid omräkningar enligt ovan ska teckningskursen avrundas till närmsta tiotal öre (0,10 

kronor), varvid 0,05 kronor ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas nedåt till 
närmsta hela aktie. För det fall teckningskursen är bestämt i annan valuta än svenska 
kronor ska, vid omräkningar enligt ovan, teckningskursen istället avrundas till två 
decimaler. 

 
(l) Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett 

likvidationsgrunden, anmälan om teckning inte därefter ske. Rätten att göra anmälan 
om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta inte må 
ha vunnit laga kraft. 

 
Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i 
frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska innehavarna genom 
meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I 
meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om teckning inte får ske, sedan 
bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 

 
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska innehavare – 
oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga 
rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att 
teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid 
vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

 
(m) Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, 

varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter inte ske. 
 

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, 
ska innehavarna genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om 
fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga 
innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska innehavarna erinras om att teckning 
inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i 
föregående stycke. 

 
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska innehavare – 
oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga 
rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om 
fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen 
före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat 
bolag, ska godkännas. 
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(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 
teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista 
dag för anmälan om teckning ("slutdagen"). Slutdagen ska infalla inom sextio (60) dagar 
från offentliggörandet. 

 
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom (n), ska, 
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning, 
innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra 
veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra innehavarna om 
denna rätt samt att anmälan om teckning inte 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 teckning inte därefter ske. 

 
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, 
ska innehavarna genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda 
delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i 
den avsedda delningsplanen samt ska innehavarna erinras om att anmälan om teckning 
inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning. 

 
Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska innehavare – 
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning – äga rätt att 
påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan 
verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken 
delningsplanen ska godkännas. 

 
(p) Oavsett vad under mom (l), (m), ((n) och (o) ovan sagts om att anmälan om teckning 

inte får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan, utgången av ny 
slutdag vid fusion eller godkännande av delningsplan, ska rätten att göra anmälan om 
teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller 
delningen inte genomförs. 

 
(q) För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning inte 

därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om 
teckning återigen ske. 

 
8. Förvaltare 

För teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpningen av dessa 
villkor förvaltaren betraktas som innehavare. 

 
9. Meddelanden 

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas innehavare som skriftligen meddelat 
sin postadress till Bolaget. 

 
För det fall teckningsoptionerna är registrerade av Euroclear i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska 
meddelande rörande teckningsoptionerna, istället för vad som stadgas i föregående stycke, 
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tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i 
Bolagets avstämningsregister. 

 
Är teckningsoptionerna föremål för marknadsnotering ska meddelanden även lämnas till 
marknadsplatsen och offentliggöras enligt marknadsplatsens regler. 

 
10. Rätt att företräda innehavare 

Utan att särskilt uppdrag från innehavarna föreligger, är Banken behörig att företräda 
innehavarna i frågor av formell natur som rör villkoren för teckningsoptionerna. 

 
11. Ändring av villkor 

Bolaget äger att ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller 
myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt – enligt Bolagets bedömning – av praktiska skäl 
är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt 
hänseende försämras. Bolaget äger också ändra villkoren om det är nödvändigt för att 
teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

 
12. Sekretess 

Bolaget, Banken och Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare. 
Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om innehavares konto i Bolagets 
avstämningsregister: 

 
1. innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt 

postadress, 
 

2. antal teckningsoptioner. 
 

13. Begränsning av Bolagets, Bankens och Euroclears ansvar 

I fråga om de på Bolaget, Banken och Euroclear ankommande åtgärderna gäller – beträffande 
Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler 
och kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan 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 i fråga om 
strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Banken och Euroclear själv vidtar 
eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. 

 
Vidare, är Bolaget, Banken och Euroclear inte skyldiga att i andra fall ersätta skada som 
uppkommer, om Bolaget, Banken eller Euroclear varit normalt aktsam. Bolaget, Banken eller 
Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada. 

 
Föreligger hinder för Bolaget, Banken eller Euroclear 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. 

 
14. Tillämplig lag och skiljeförfarande 

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 Stockholm. 
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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 teckningsoptioner överlåts till en tredje 
person ska sådan tredje person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul. 



 

Bilaga 6 / Appendix 6 
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Styrelsen för G-Loot Global Esports AB (publ) förslag till beslut om emission av 
teckningsoptioner till Bolagets styrelse 

 

 

Styrelsen för G-Loot Global Esports AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar om 
emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget som inte är anställda av Bolaget. 

 
Bakgrund och motiv 

 
Styrelsen anser att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att Bolagets styrelseledamöter 
engageras i Bolagets utveckling genom att erbjudas teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. 
Motiven till förslaget är att bidra till möjligheterna att behålla kvalificerade personer som 
styrelseledamöter samt att öka motivationen för styrelseledamöterna i Bolaget genom att bli 
mer involverade och arbeta för en positiv värdeökning av Bolagets aktier under 
teckningsoptionernas löptid.  

 
Mot bakgrund av villkoren, storleken på tilldelning och andra omständigheter, anser styrelsen 
att den föreslagna emissionen av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i Bolaget, i enlighet 
med nedan, är skäligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. 

 
Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöterna 

 
Styrelsen föreslår att högst 19 000 teckningsoptioner ska emitteras till styrelseledamöterna som 
inte är anställda av bolaget. Bolaget kommer i enlighet med valberedningens förslag till 
årsstämman ha tre styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget efter årsstämman. Dessa 
kommer att vara berättigade att primärt teckna lika många teckningsoptioner vardera (6 333 
teckningsoptioner om det finns tre teckningsberättigade styrelseledamöter). Om någon primärt 
teckningsberättigad styrelseledamot helt eller delvis avstår från att teckna de teckningsoptioner 
som denne är berättigad till ska i första hand övriga teckningsberättigade styrelseledamöter vara 
berättigade att teckna dessa teckningsoptioner och i andra hand Bolagets ledande 
befattningshavare. Teckning och betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 31 augusti 
2021. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. 

 
Styrelsen har beräknat optionspremien på teckningsoptionerna i enlighet med Black-Scholes- 
formeln. Beräkningarna har baserats på ett antaget nuvarande aktiepris om 300 kronor per aktie, 
en antagen volatilitet om 33,33 procent och inga förväntade utdelningar. I enlighet med denna 
beräkning är optionspremien beräknad till 26,49 kronor per teckningsoption. 

 
Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av aktier under perioden från och med den 31 
augusti 2024 till och med 31 december 2024. 
 
Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget mot ett 
kontant vederlag till en teckningskurs om femhundra (500) kronor. Teckningskursen och antalet 
aktier som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av en 
fondemission, split, företrädesemission, och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de 
fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo 
kommer aktiekapitalet att öka med 5 890,00 kronor.  
 
För fullständiga villkor, se Bilaga A och Bilaga A1. 
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Utspädningseffekt, marknadsvärde, kostnader, m.m. 
 

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner innebär en utspädningseffekt 
motsvarande maximalt cirka en halv (0,5) procent av aktierna och rösterna i Bolaget om 
styrelsens föreslagna beslut om emissioner av teckningsoptioner utnyttjas till fullo. 
Utspädningseffekten är beräknad som relationen mellan de tillkommande aktierna som 
teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för och antalet nuvarande aktier och de 
tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för. Den föreslagna 
emissionen av teckningsoptioner förväntas enbart få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. 

 
Styrelsens bedömning är att det föreslagna beslutet om emission av teckningsoptioner kommer 
att föranleda kostnader huvudsakligen relaterade till administration. 

 
De totala administrationskostnaderna är uppskattade till ett belopp om cirka tjugofemtusen 
(25 000) kronor. 
 
Alla beräkningar ovan är endast preliminära och är endast avsedda att illustrera vilka kostnader 
som ett emissionsbeslut kan komma att medföra. Faktiska kostnader kan därför avvika från vad 
som har angetts ovan. 

 
Tidigare incitamentsprogram i G-Loot Global Esports AB (publ) 

 
Bolaget har för närvarande ett äldre aktierelaterat incitamentsprogram med personaloptioner 
LTIP 2019 beslutat av årsstämman 2019 som omfattade anställda, bl.a.  ledande 
befattningshavare i Bolaget. Styrelsen omfattades inte av detta. Hänsyn har tagits till detta 
program vid beräkning av utspädning m.m.  

 
Förberedelse av förslaget 

 
Förslaget har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. 

 
Majoritetskrav 

 
Ett giltigt beslut avseende styrelsens förslag om emissionen av teckningsoptioner fordrar stöd 
från aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som 
de aktier som är företrädda på bolagsstämman. 

 
 

----------------------------------------- 
 

Stockholm i maj 2021  
Styrelsen för G-Loot Global Esports AB (publ) 
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Bilaga A 
 
 
 
 

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner 
 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 19 000 teckningsoptioner i 
enlighet med följande: 

 
1. Rätt till teckning ska primärt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 

Bolagets styrelseledamöter. Dessa kommer att vara berättigade att primärt teckna lika 
många teckningsoptioner vardera. Om någon primärt teckningsberättigad styrelseledamot 
helt eller delvis avstår från att teckna de teckningsoptioner som denne är berättigad till ska 
i första hand övriga teckningsberättigade styrelseledamöter vara berättigade att teckna 
dessa teckningsoptioner och i andra hand Bolagets ledande befattningshavare. 

 
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bidra till möjligheterna att behålla 

kvalificerade personer som styrelseledamöter samt att öka motivationen för 
styrelseledamöterna i Bolaget genom att bli mer involverade och arbeta för en positiv 
värdeökning av Bolagets aktier under teckningsoptionernas löptid. 

 
3. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i G-Loot Global Esports AB 

(publ) under perioden från och med den 31 maj 2024 och till och med 31 december 2024, 
till en teckningskurs om femhundra (500) kronor. Teckningskursen och antalet aktier som 
varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av en aktiesplit, 
sammanläggning av aktier, nyemission, och liknande åtgärder, i enlighet med sedvanliga 
omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna kan, i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor, 
utnyttjas innan teckningsperiodens utgång till följd av, till exempel, likvidation eller fusion 
där G-Loot Global Esports AB (publ) fusioneras upp i ett annat bolag.  

 
4. Styrelsen har beräknat optionspremien på teckningsoptionerna i enlighet med Black-Scholes- 

formeln. Beräkningarna har baserats på ett antaget nuvarande aktiepris om 300 kronor per aktie, en 
antagen volatilitet om 33,33 procent och inga förväntade utdelningar. I enlighet med denna 
beräkning är optionspremien beräknad till 26,49 kronor per teckningsoption. 

 
5. Teckning och betalning av teckningsoptioner ska ske senast 31 augusti 2021. Styrelsen äger 

dock rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. 
 

6. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med högst 5 890 
kronor. 

 
7. Teckningsoptionerna ska i övrigt regleras av de villkor som framgår av Bilaga A1. 

 

Det är vidare föreslaget att styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet 
som kan krävas för registrering hos Bolagsverket. 
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BILAGA A1 
 

Villkor för teckningsoptioner 2021/2024:3 
 

1. Definitioner 
 

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 
 

"bankdag" Dag som i Sverige inte är lördag eller söndag eller 
annan allmän helgdag eller som beträffande 
betalning av skuldebrev inte är likställd med 
allmän helgdag; 

”Banken” Swedbank AB (publ) eller annat kontoförande 
institut som Bolaget vid var tid har utsett att 
handha vissa uppgifter enligt dessa villkor; 

"Bolaget" G-Loot Global Esports AB (publ), 
organisationsnummer 556981-0517; 

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

”innehavare” Varje innehavare av teckningsoption; 

”marknadsnotering” Handel på reglerad marknad eller annan 
organiserad marknadsplats; 

”teckning” Sådan nyteckning av aktier i Bolaget, med 
utnyttjande av teckningsoption, som avses i 14 
kap aktiebolagslagen; 

”teckningskurs” Priset per aktie till vilken teckning av nya aktier 
kan ske; 

”teckningsoption” Rätt att teckna aktie i Bolaget mot betalning i 
pengar enligt dessa villkor. 

2. Teckningsoptioner 

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 19 000 stycken. 
 

Bolaget ska utfärda teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order, representerande en 
teckningsoption eller multiplar därav. Bolaget verkställer på begäran av innehavare av 
teckningsoption utbyte och växling av teckningsoptionsbevis. 

 
Bolagets styrelse ska äga rätt att fatta beslut om att teckningsoptionerna ska registreras av 
Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument. För det fall sådant beslut inte fattats ska vad som stadgas 
i fjärde till sjunde stycket nedan inte gälla. För det fall sådant beslut fattats ska vad som stadgas i 
fjärde till sjätte stycket nedan gälla istället för vad som stadgas i andra stycket ovan. 

 
Innehavare av teckningsoption ska, efter det att beslut enligt föregående stycke fattats, på 
Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga 
teckningsoptionsbevis representerande teckningsoptioner samt meddela Bolaget om 
erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket innehavarens teckningsoptioner ska 
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registreras enligt nedan. 
 

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, till följd varav 
inga fysiska värdepapper ska att utges. 

 
Teckningsoptionerna registreras för innehavares räkning på konto i Bolagets 
avstämningsregister. Registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt 
punkt 5, 6, 7 och 11 nedan ska ombesörjas av Banken. Övriga registreringsåtgärder som avser 
kontot kan företas av Banken eller annat kontoförande institut. 

 
För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt tredje stycket ovan, ska styrelsen därefter vara 
oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut 
om att teckningsoptionerna inte längre ska vara registrerade av Euroclear i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument. För det fall sådant sistnämnda beslut fattats ska vad som stadgas i andra 
stycket ovan gälla istället för vad som stadgas i fjärde till sjätte stycket ovan. 

 
3. Rätt att teckna nya aktier 

Innehavare ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget.  

Teckningskursen ska uppgå till femhundra (500) kronor. Överkursen ska föras till den fria 
överkursfonden. 
 
Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 7 nedan. Om sådan 
omräkning medför att teckningskursen kommer att understiga kvotvärdet för aktie i Bolaget, 
ska teckningskursen dock alltjämt motsvara aktiens kvotvärde. 

 
Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet 
teckningsoptioner berättigar, som en och samma innehavare samtidigt önskar utnyttja. Vid 
sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som sålunda 
inte kan utnyttjas. Sådan överskjutande del av teckningsoption förfaller därvid utan ersättning. 

 
4. Anmälan om teckning och betalning 

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 31 maj 2021 och till 
och med den 31 december 2024 eller från och med respektive till och med den tidigare dag som 
följer av punkt 7 nedan. Inges inte anmälan om teckning inom i föregående mening angiven tid, 
upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla. 

 
Vid sådan anmälan ska, för registreringsåtgärder, skriftlig och ifylld anmälningssedel enligt 
fastställt formulär inges till Bolaget eller den Bolaget anvisar. I förekommande fall ska 
innehavaren samtidigt överlämna till Bolaget teckningsoptionsbevis representerande det antal 
teckningsoptioner som anmälan om teckning avser. Anmälan om teckning är bindande och kan 
inte återkallas av tecknaren. 

 
Vid anmälan om teckning ska betalning erläggas omedelbart i pengar för det antal aktier som 
anmälan om teckning avser. Betalning ska ske till av Bolaget anvisat konto. 

 
5. Införing i aktieboken m.m. 

 

Efter tilldelning verkställs teckning genom att de nya aktierna registreras på avstämningskonto 
såsom interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på 
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avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av punkt 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten 
för sådan slutlig registrering. 

 
6. Utdelning på ny aktie 

Aktie, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till utdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. 

 
7. Omräkning av teckningskursen m.m. 

(a) Genomför Bolaget en fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs på 
sådan tid, att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före 
bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat 
om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter 
emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto och ska inte ha rätt att 
deltaga i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter 
avstämningsdagen för emissionen. 

 
Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, 
ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts vid tidpunkten för 
bolagsstämmans beslut ha rätt att deltaga i emissionen. 

 
Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad 
teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler: 
 

 
omräknad 
tecknings
kurs 

Föregående teckningskurs x antalet aktier
 före 
fondemissionen 

=    
 antalet aktier efter fondemissionen 

 
 
 

omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 
berättigar till 
teckning av 

 

 
= 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av x antalet aktier före 
fondemissionen 

   
 antalet aktier efter fondemissionen 

 
 

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs 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 

äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då 
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 
beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av 
teckning med utnyttjande av teckningsoption: 

 
(i) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans 

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

 
(ii) Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning - som påkallas på sådan 

tid, att teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 
bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget 
verkställt omräkning enligt detta mom (c), tredje sista stycket. Aktier, som 
tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på 
avstämningskonto och ska inte ha rätt att deltaga i emissionen. 

 
Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, 
ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts vid tidpunkten för 
bolagsstämmans beslut ha rätt att deltaga i emissionen. 

 
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal 
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av 
Bolaget enligt följande formler: 

 

 
 

omräknad 
tecknings
kurs 

 föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs) 

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

 
 
 

 
 
 

omräknad 
tecknings
kurs 

 det på teckningsrätten föregående antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens 
genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) 

= 
 

 

aktiens genomsnittskurs 

 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av 
betalkurs ska i stället den 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 
värde 

 

 
= 

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

   
  antalet aktier före emissionsbeslutet 

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

 
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två 
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bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som verkställs 
därefter. 

 
Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska omräknad teckningskurs 
och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av 
fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av 
teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 

 
Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast 
preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning, 
berättigar till teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras 
särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier. 
Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om 
Bolaget inte är avstämningsbolag verkställs aktieteckning genom att de nya aktierna 
upptas i aktieboken som interimsaktier. 

Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräknad teckningskurs och omräknat antal 
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts. 

 
(d) Genomför Bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen – med 

företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom 
kvittning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit 
på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption, bestämmelserna i mom (c), 
första stycket, punkterna (i) och (ii), och mom (c), andra stycket, äga motsvarande 
tillämpning. 

 
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal 
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av 
Bolaget enligt följande formler: 

 
 
 

omräknad 
tecknings
kurs 

 föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs) 

= aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 

 
 
 

omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 
berättigar till 
teckning av 

 

 
= 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad 
med teckningsrättens värde) 

   
 aktiens genomsnittskurs 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits. 

 
Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering 
av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag 
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 
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Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två 
bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs 
därefter. 

 
Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska omräknad teckningskurs 
och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av att 
fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av 
teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 

 
Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad 
teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts ska bestämmelserna i mom (c) sista 
stycket, äga motsvarande tillämpning. 

 

(e) Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom (a) – (d) ovan rikta erbjudande till 
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, 
av Bolaget 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 teckning, som görs på sådan tid, att därigenom 
erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad 
teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande 
formler: 

 
 

omräknad 
tecknings
kurs 

 föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i erbjudandet fastställda 
anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs) 

= 
 

 aktiens genomsnittskurs ökad med rätten av 
deltagandet i erbjudandet 

 
 
 

omräknat antal  föregående antal aktier som varje teckningsoption 
aktier som varje berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs 
teckningsoption ökad med inköpsrättens värde) 
berättigar till  

= teckning av aktiens genomsnittskurs 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits. 

 
För det fall att 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 anses motsvara genomsnittet av det för varje 
handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen 
noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt marknadsnotering. I 
avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen 
ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i 
beräkningen. 

 
För det fall att aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan marknadsnotering 
av inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av 
teckningskurs och av antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer 
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som anges ovan i detta mom (e), varvid följande ska gälla. Om marknadsnotering 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 marknadsnoteringen framräknade 
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i 
dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, 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 som slutkurs noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid 
beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. 
Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och 
antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda 
perioden om 25 handelsdagar. Om sådan marknadsnotering inte äger rum 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. 

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget 
snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som 
verkställs efter det att sådant fastställande skett. 

 
Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och 
omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i mom (c) sista stycket ovan, äga 
motsvarande tillämpning. 

 
(f) Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen 

– med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom 
kvittning – äger Bolaget besluta att ge samtliga innehavare motsvarande företrädesrätt 
som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje innehavare, oaktat sålunda 
att teckning inte verkställts, anses vare ägare till det antal aktier som innehavaren skulle 
ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som 
varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om 
emission. 

 
Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom 
(e) ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det 
antal aktier som innehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter 
den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. 

 
Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med 
bestämmelserna i detta mom (f), ska någon omräkning enligt mom (c), (d) eller 
(e) ovan inte äga rum. 

 
(g) Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning 

som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, 
överskrider femton (15) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 
tjugofem (25) handelsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör 
sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, vid anmälan 
om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till 
erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat 
antal aktier. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som 
överstiger femton (15) procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period 
(extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler: 
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  föregående teckningskurs x aktiens
 genomsnittliga 

  marknadskurs under en period om 25 handelsdagar 

omräknad 
tecknings
kurs 

 
= 

räknat fr o m den dag då aktien noteras utan rätt till 
extraordinär utdelning (aktiens) genomsnittskurs 

 aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 
 utdelning som betalats per aktie 

 
 
 

 
omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad 
med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie) 

 

berättigar till 
teckning av 

= aktiens genomsnittskurs 

 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under 
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsnotering. I 
avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå 
i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i 
beräkningen. 

 
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två 
bankdagar efter utgången av ovan angiven period om tjugofem (25) handelsdagar och 
ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter. 

 
Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant 
utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans 
med andra samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger etthundra (100) 
procent av Bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och femton (15) procent 
av Bolagets värde, ska, vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen 
aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad 
teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till 
teckning av. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen 
som överstiger etthundra (100) procent av Bolagets resultat efter skatt för 
räkenskapsåret och femton (15) procent av Bolagets värde och ska utföras i enlighet med 
i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. 
Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna ska lämnas 
oförändrat, varvid, vad gäller koncernbidrag, hänsyn ska tas till de minskade 
skattekostnader för Bolaget som koncernbidraget medfört. 

 
Om en anmälan om teckning har ägt rum men, på grund av bestämmelserna i punkt 6 
ovan, slutlig registrering på avstämningskonto inte skett, ska särskilt noteras att varje 
teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig 
registrering på avstämningskonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast 
vid den tidpunkt som anges i punkt 6 ovan. Om Bolaget inte är avstämningsbolag 
verkställs aktieteckning genom att de nya aktierna upptas i aktieboken som 
interimsaktier. Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräknad teckningskurs och 
omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts. 

 
(h) Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken 

minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning 
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av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna 
utföres av Bolaget enligt följande formler: 

 
  föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 
  marknadskurs under en period om 25 handelsdagar 
  räknat fr o m den dag då aktien noteras utan rätt till 

omräknad 
tecknings
kurs 

= återbetalning (aktiens) genomsnittskurs 

 aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 

 återbetalats per aktie 
 

omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 
berättigar  till 
teckning av 

 

 
= 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad 
med det belopp som återbetalats per aktie) 

   
 aktiens genomsnittskurs 

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits. 
 

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: 

 
 
 
 

beräknat 
återbetalnings- 
belopp per aktie 

 det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie 
minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under 
en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då 
aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen 
(aktiens genomsnittskurs) 

= 
 

 

det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av 
en aktie minskat med talet ett (1) 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits. 

 
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två 
bankdagar efter utgången av den angivna perioden om tjugofem (25) handelsdagar och 
ska tillämpas vid teckning, som verkställs därefter. 

 
Teckning verkställs inte under tiden från minskningsbeslutet t o m den dag då det 
omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad 
ovan sagts. Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med 
återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller Bolaget, utan 
att fråga är om minskning av aktiekapitalet, skulle genomföra återköp av egna aktier 
och där, enligt Bolagets bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska 
utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är 
obligatorisk, ska omräkning av teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt av de principer som 
anges ovan i detta mom (h). 

 
Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska omräknad teckningskurs 
och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av 
fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av 
teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 
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(i) Genomför Bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital 
ska vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska teckningskursen 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 teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid teckning 
som verkställs från och med den dag som bytet av aktiekapitalsvaluta får verkan. 

(j) Genomför Bolaget åtgärd som avses i mom (a) – (e) eller mom (g) – (i) ovan och skulle, 
enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med 
hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda 
till att den ekonomiska kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till 
aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräkningarna av teckningskursen 
och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att 
omräkningarna leder till ett skäligt resultat. 

 
(k) Vid omräkningar enligt ovan ska teckningskursen avrundas till närmsta tiotal öre (0,10 

kronor), varvid 0,05 kronor ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas nedåt till 
närmsta hela aktie. För det fall teckningskursen är bestämt i annan valuta än svenska 
kronor ska, vid omräkningar enligt ovan, teckningskursen istället avrundas till två 
decimaler. 

 
(l) Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett 

likvidationsgrunden, anmälan om teckning inte därefter ske. Rätten att göra anmälan 
om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta inte må 
ha vunnit laga kraft. 

 
Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i 
frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska innehavarna genom 
meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I 
meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om teckning inte får ske, sedan 
bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 

 
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska innehavare – 
oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga 
rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att 
teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid 
vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

 
(m) Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, 

varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter inte ske. 
 

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, 
ska innehavarna genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om 
fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga 
innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska innehavarna erinras om att teckning 
inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i 
föregående stycke. 

 
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska innehavare – 
oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga 
rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om 
fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen 
före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat 
bolag, ska godkännas. 
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(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 
teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista 
dag för anmälan om teckning ("slutdagen"). Slutdagen ska infalla inom sextio (60) dagar 
från offentliggörandet. 

 
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom (n), ska, 
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning, 
innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra 
veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra innehavarna om 
denna rätt samt att anmälan om teckning inte 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 teckning inte därefter ske. 

 
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, 
ska innehavarna genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda 
delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i 
den avsedda delningsplanen samt ska innehavarna erinras om att anmälan om teckning 
inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning. 

 
Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska innehavare – 
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning – äga rätt att 
påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan 
verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken 
delningsplanen ska godkännas. 

 
(p) Oavsett vad under mom (l), (m), ((n) och (o) ovan sagts om att anmälan om teckning 

inte får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan, utgången av ny 
slutdag vid fusion eller godkännande av delningsplan, ska rätten att göra anmälan om 
teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller 
delningen inte genomförs. 

 
(q) För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning inte 

därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om 
teckning återigen ske. 

 
8. Förvaltare 

För teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpningen av dessa 
villkor förvaltaren betraktas som innehavare. 

 
9. Meddelanden 

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas innehavare som skriftligen meddelat 
sin postadress till Bolaget. 

 
För det fall teckningsoptionerna är registrerade av Euroclear i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska 
meddelande rörande teckningsoptionerna, istället för vad som stadgas i föregående stycke, 
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tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i 
Bolagets avstämningsregister. 

 
Är teckningsoptionerna föremål för marknadsnotering ska meddelanden även lämnas till 
marknadsplatsen och offentliggöras enligt marknadsplatsens regler. 

 
10. Rätt att företräda innehavare 

Utan att särskilt uppdrag från innehavarna föreligger, är Banken behörig att företräda 
innehavarna i frågor av formell natur som rör villkoren för teckningsoptionerna. 

 
11. Ändring av villkor 

Bolaget äger att ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller 
myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt – enligt Bolagets bedömning – av praktiska skäl 
är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt 
hänseende försämras. Bolaget äger också ändra villkoren om det är nödvändigt för att 
teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

 
12. Sekretess 

Bolaget, Banken och Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare. 
Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om innehavares konto i Bolagets 
avstämningsregister: 

 
1. innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt 

postadress, 
 

2. antal teckningsoptioner. 
 

13. Begränsning av Bolagets, Bankens och Euroclears ansvar 

I fråga om de på Bolaget, Banken och Euroclear ankommande åtgärderna gäller – beträffande 
Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler 
och kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan 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 i fråga om 
strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Banken och Euroclear själv vidtar 
eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. 

 
Vidare, är Bolaget, Banken och Euroclear inte skyldiga att i andra fall ersätta skada som 
uppkommer, om Bolaget, Banken eller Euroclear varit normalt aktsam. Bolaget, Banken eller 
Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada. 

 
Föreligger hinder för Bolaget, Banken eller Euroclear 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. 

 
14. Tillämplig lag och skiljeförfarande 

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 Stockholm. 
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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 teckningsoptioner överlåts till en tredje 
person ska sådan tredje person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul. 



 

Bilaga 7 / Appendix 7 
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Styrelsen för G-Loot Global Esports AB (publ) förslag till beslut om långsiktigt 
incitamentsprogram 2021, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier 
och/eller teckningsoptioner 

 

 

Styrelsen för G-Loot Global Esports AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar om 
(A) ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2021"), (B) emission av teckningsoptioner och (C) 
överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner, i enlighet med nedan. 

 
Bakgrund och motiv 

 
Styrelsen anser att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att anställda i Bolagets 
koncernbolag engageras i Bolagets utveckling genom att erbjudas personaloptioner i ett 
incitamentsprogram. Motiven till förslaget är att bidra till möjligheterna att behålla och 
attrahera kvalificerad personal samt att öka motivationen för de anställda i Bolaget genom att 
bli involverade och arbeta för en positiv värdeökning av Bolagets aktier under perioden som 
omfattas av LTIP 2021.  

 
Mot bakgrund av villkoren, storleken på tilldelning och andra omständigheter, anser styrelsen 
att LTIP 2021, i enlighet med nedan, är skäligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. 

 
A. Styrelsens förslag om implementering av LTIP 2021 

 
Styrelsen föreslår att Bolagets årsstämma beslutar att implementera LTIP 2021 huvudsakligen i 
enlighet med följande riktlinjer: 

 
LTIP 2021 ska bestå av maximalt 76 000 personaloptioner, vilka ska berättiga till teckning av ett 
motsvarande antal aktier, i enlighet med nedan. 

 
Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget mot ett 
kontant vederlag till en teckningskurs om femhundra (500) kronor. Teckningskursen och antalet 
aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av en 
fondemission, split, företrädesemission, och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de 
fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas. 

 
LTIP 2021 ska erbjudas till dem som är tillsvidare- eller provanställda i Bolaget under 
anmälningsperioden och vars anställning inte uppsagd till upphörande, varav mellancheferna ska vara 
berättigade till dubbelt så många personaloptioner som övriga anställda. Under förutsättning att de 
teckningsberättigade anställda är 81 personer, varav 5 är mellanchefer, fördelas personaloptionerna 
enligt följande: 

 
Kategori Totalt maximalt 

antal personal-
optioner 

Antal personer i 
kategorin 

Anställda Mellanchefer 8 800 (1 760/person) 5 personer 
Övriga anställda 66 880 (880/person) 76 personer 

 
Med ”mellanchefer” avses anställda som arbetar i Bolaget som Teknikansvarig, Produktansvarig, 
UX-ansvarig, UI-ansvarig och Optimeringsansvarig. 
 
Anmälan om att delta i LTIP 2021 ska ha inkommit till Bolaget senast den 31 augusti 2021 och 
styrelsen ska äga rätt att förlänga denna period. Tilldelningen av personaloptioner till deltagarna 
ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden. 
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De tilldelade personaloptionerna kommer att intjänas under en treårsperiod enligt följande: 
 

a) 1/3 av personaloptionerna intjänas den 31 augusti 2022; 
b) 1/3 av personaloptionerna intjänas den 31 augusti 2023; och 
c) 1/3 av personaloptionerna intjänas den 31 augusti 2024. 

 
Intjäning accelereras för det fall en fusion genomförs vid vilken Bolaget fusioneras in i ett annat 
bolag eller vid händelse av ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget 
vid vilket mer än 2/3 av aktierna i Bolaget förvärvas av budgivaren, inklusive aktier som förvärvas 
av budgivaren eller en till budgivaren närstående person, utanför, men i samband med, 
erbjudandet. 

 
Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och att den anställde inte har 
sagt upp anställningen per den dag då relevant intjäning inträffar. Om en deltagare upphör att 
vara anställd eller säger upp anställningen i Bolaget före ett intjäningsdatum, får redan intjänade 
personaloptioner utnyttjas vid det ordinarie lösentillfället i enlighet med nedan, men fortsatt 
intjäning kommer inte att ske. Om den anställdes anställning däremot upphör på grund av 
Bolagets uppsägning på grund av andra orsaker än arbetsbrist eller uppsägning från Bolaget utan 
saklig grund, förfaller även intjänade optioner. 

 
Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. 
Dock gäller att rättigheterna enligt personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med 
deltagares dödsfall. 

 
Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. 

 
Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från och 
med 1 december 2024 till och med 31 december 2024. 

 
Avseende anställda bosatta utanför Sverige, kräver deltagande att sådant deltagande är i 
enlighet med tillämpliga lagar, och att styrelsen, efter eget omdöme, bedömer att det kan ske 
med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. 

 
Personaloptionerna ska regleras i separata avtal med varje deltagare. Styrelsen ska ansvara för 
utformningen och hanteringen av LTIP 2021 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor. 

 
B. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner 

 
För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier under LTIP 2021 föreslår styrelsen att årsstämman 
beslutar om emission av högst 76 000 teckningsoptioner, vederlagsfritt, till ett helägt 
dotterbolag till G-Loot Global Esports AB (publ), Gloot AB, 559115-8034 ("Dotterbolaget"). Varje 
teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i G-Loot Global Esports AB (publ) under 
perioden från registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket och till och med 31 
december 2024, till en teckningskurs om femhundra (500) kronor. Om teckningsoptionerna 
utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med 23 560,00 kronor. Teckning av 
teckningsoptioner ska ske senast den 5 juli 2021. Styrelsen äger dock rätt att förlänga 
teckningsperioden. Överteckning får inte ske. För fullständiga villkor, se Bilaga A och Bilaga A1. 

 

C. Styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner 
 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget får överlåta aktier till 
deltagarna i LTIP 2021 i samband med utnyttjande av personaloptionerna i enlighet med de 
villkor som anges i punkt A. 
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Utspädningseffekt, marknadsvärde, kostnader, m.m. 

 
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner innebär en utspädningseffekt 
motsvarande maximalt cirka två (2) procent av aktierna och rösterna i Bolaget om de föreslagna 
teckningsoptionerna utnyttjas till fullo. Utspädningseffekten är beräknad som relationen mellan 
de tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för och antalet 
nuvarande aktier och de tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas 
för. LTIP 2021 förväntas enbart få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. 

 
Personaloptionerna har inte ett marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har 
dock beräknat ett teoretiskt värde på personaloptionerna i enlighet med "Black-Scholes"- 
formeln. Beräkningarna har baserats på ett antaget nuvarande aktiepris om 300 kronor per aktie, 
en antagen volatilitet om 33,33 procent och inga förväntade utdelningar. I enlighet med denna 
värdering är värdet på personaloptionerna i LTIP 2021 cirka 26,49 kronor per personaloption. 

 
Styrelsens bedömning är att LTIP 2021/2024 kommer att föranleda kostnader huvudsakligen 
relaterade till administration och sociala avgifter. 

 
De totala administrationskostnaderna är uppskattade till ett belopp om cirka femtiotusen 
(50 000) kronor. 
 
De totala kostnaderna för sociala avgifter under intjäningsperioden kommer att bero på antalet 
personaloptioner som kommer att intjänas och värdet av förmånen som deltagaren kommer att 
erhålla.  

 
Alla beräkningar ovan är endast preliminära och är endast avsedda att illustrera vilka kostnader 
som LTIP 2021 kan komma att medföra. Faktiska kostnader kan därför avvika från vad som har 
angetts ovan. 

 
Tidigare incitamentsprogram i G-Loot Global Esports AB (publ) 

 
Bolaget har för närvarande ett äldre aktierelaterade incitamentsprogram med personaloptioner 
LTIP 2019 beslutat av årsstämman 2019. Hänsyn har tagits till detta program vid beräkning av 
utspädning m.m. 

 
Förberedelse av förslaget 

 
Förslaget har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. 

 
Majoritetskrav 

 
Styrelsens förslag avseende LTIP 2021 i enlighet med avsnitt A, och även emissionen av 
teckningsoptioner i enlighet med avsnitt B och bilaga A samt överlåtelsen av aktier enligt 
avsnitt C, utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Ett giltigt beslut fordrar 
stöd från aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna 
som de aktier som är företrädda på bolagsstämman. 

 
 

----------------------------------------- 
 

Stockholm i maj 2021  
Styrelsen för G-Loot Global Esports AB (publ) 
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Bilaga A 
 
 
 
 

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner 
 

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier under LTIP 2021 föreslår styrelsen att årsstämman 
beslutar om emission av högst 76 000 teckningsoptioner i enlighet med följande: 

 
1. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av G-Loot 

Global Esports AB (publ) helägt dotterbolag, Gloot AB, 559115-8034, ("Dotterbolaget"). 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett långsiktigt 
incitamentsprogram för anställda i G-Loot Global Esports AB (publ). 

 
2. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i G-Loot Global Esports AB 

(publ) under perioden från registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och 
med 31 december 2024, till en teckningskurs om femhundra (500) kronor. Teckningskursen 
och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning till 
följd av en aktiesplit, sammanläggning av aktier, nyemission, och liknande åtgärder, i 
enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna kan, i enlighet med 
sedvanliga omräkningsvillkor, utnyttjas innan teckningsperiodens utgång till följd av, till 
exempel, likvidation eller fusion där G-Loot Global Esports AB (publ) fusioneras upp i ett 
annat bolag.  

 
3. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med högst 

23 560,00 kronor. 
 

4. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast 5 juli 2021. Styrelsen äger dock rätt att 
förlänga teckningsperioden. 

 
5. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt. 

 
6. Teckningsoptionerna ska i övrigt regleras av de villkor som framgår av Bilaga A1. 

 

Det är vidare föreslaget att styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet 
som kan krävas för registrering hos Bolagsverket. 

 
Överteckning får inte ske. 
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BILAGA A1 
 

Villkor för teckningsoptioner 2021/2024:1 
 

1. Definitioner 
 

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 
 

"bankdag" Dag som i Sverige inte är lördag eller söndag eller 
annan allmän helgdag eller som beträffande 
betalning av skuldebrev inte är likställd med 
allmän helgdag; 

”Banken” Swedbank AB (publ) eller annat kontoförande 
institut som Bolaget vid var tid har utsett att 
handha vissa uppgifter enligt dessa villkor; 

"Bolaget" G-Loot Global Esports AB (publ), 
organisationsnummer 556981-0517; 

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

”innehavare” Varje innehavare av teckningsoption; 

LTIP 2021 Det långsiktiga incitamentsprogrammet som 
årsstämman den 21 juni 2021 beslutat om; 

”marknadsnotering” Handel på reglerad marknad eller annan 
organiserad marknadsplats; 

”teckning” Sådan nyteckning av aktier i Bolaget, med 
utnyttjande av teckningsoption, som avses i 14 
kap aktiebolagslagen; 

”teckningskurs” Priset per aktie till vilken teckning av nya aktier 
kan ske; 

”teckningsoption” Rätt att teckna aktie i Bolaget mot betalning i 
pengar enligt dessa villkor. 

2. Teckningsoptioner 

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 76 000 stycken. 
 

Bolaget ska utfärda teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order, representerande en 
teckningsoption eller multiplar därav. Bolaget verkställer på begäran av innehavare av 
teckningsoption utbyte och växling av teckningsoptionsbevis. 

 
Bolagets styrelse ska äga rätt att fatta beslut om att teckningsoptionerna ska registreras av 
Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument. För det fall sådant beslut inte fattats ska vad som stadgas 
i fjärde till sjunde stycket nedan inte gälla. För det fall sådant beslut fattats ska vad som stadgas i 
fjärde till sjätte stycket nedan gälla istället för vad som stadgas i andra stycket ovan. 
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Innehavare av teckningsoption ska, efter det att beslut enligt föregående stycke fattats, på 
Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga 
teckningsoptionsbevis representerande teckningsoptioner samt meddela Bolaget om 
erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket innehavarens teckningsoptioner ska 
registreras enligt nedan. 

 
Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, till följd varav 
inga fysiska värdepapper ska utges. 

 
Teckningsoptionerna registreras för innehavares räkning på konto i Bolagets 
avstämningsregister. Registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt 
punkt 5, 6, 7 och 11 nedan ska ombesörjas av Banken. Övriga registreringsåtgärder som avser 
kontot kan företas av Banken eller annat kontoförande institut. 

 
För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt tredje stycket ovan, ska styrelsen därefter vara 
oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut 
om att teckningsoptionerna inte längre ska vara registrerade av Euroclear i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument. För det fall sådant sistnämnda beslut fattats ska vad som stadgas i andra 
stycket ovan gälla istället för vad som stadgas i fjärde till sjätte stycket ovan. 

 
3. Rätt att teckna nya aktier 

Innehavare ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget.  

Teckningskursen ska uppgå till femhundra (500) kronor. Överkursen ska föras till den fria 
överkursfonden. 
 
Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 7 nedan. Om sådan 
omräkning medför att teckningskursen kommer att understiga kvotvärdet för aktie i Bolaget, 
ska teckningskursen dock alltjämt motsvara aktiens kvotvärde. 

 
Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet 
teckningsoptioner berättigar, som en och samma innehavare samtidigt önskar utnyttja. Vid 
sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som sålunda 
inte kan utnyttjas. Sådan överskjutande del av teckningsoption förfaller därvid utan ersättning. 

 
4. Anmälan om teckning och betalning 

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från registrering av dessa villkor hos 
Bolagsverket till och med den 31 december 2024 eller från och med respektive till och med den 
tidigare dag som följer av punkt 7 nedan. Inges inte anmälan om teckning inom i föregående 
mening angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla. 

 
Vid sådan anmälan ska, för registreringsåtgärder, skriftlig och ifylld anmälningssedel enligt 
fastställt formulär inges till Bolaget eller den Bolaget anvisar. I förekommande fall ska 
innehavaren samtidigt överlämna till Bolaget teckningsoptionsbevis representerande det antal 
teckningsoptioner som anmälan om teckning avser. Anmälan om teckning är bindande och kan 
inte återkallas av tecknaren. 

 
Vid anmälan om teckning ska betalning erläggas omedelbart i pengar för det antal aktier som 
anmälan om teckning avser. Betalning ska ske till av Bolaget anvisat konto. 
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5. Införing i aktieboken m.m. 
 

Efter tilldelning verkställs teckning genom att de nya aktierna registreras på avstämningskonto 
såsom interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på 
avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av punkt 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten 
för sådan slutlig registrering. 

 
6. Utdelning på ny aktie 

Aktie, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till utdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. 

 
7. Omräkning av teckningskursen m.m. 

(a) Genomför Bolaget en fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs på 
sådan tid, att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före 
bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat 
om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter 
emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto och ska inte ha rätt att 
deltaga i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter 
avstämningsdagen för emissionen. 

 
Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, 
ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts vid tidpunkten för 
bolagsstämmans beslut ha rätt att deltaga i emissionen. 

 
Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad 
teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler: 
 

 
omräknad 
tecknings
kurs 

Föregående teckningskurs x antalet aktier 
före fondemissionen 

=    

 antalet aktier efter fondemissionen 
 
 
 

omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 
berättigar till 
teckning av 

 

 
= 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av x antalet aktier före 
fondemissionen 

   
 antalet aktier efter fondemissionen 

 
 

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs 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 

äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då 
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 
beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av 
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teckning med utnyttjande av teckningsoption: 
 

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

 
(ii) Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning - som påkallas på sådan 

tid, att teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 
bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget 
verkställt omräkning enligt detta mom (c), tredje sista stycket. Aktier, som 
tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på 
avstämningskonto och ska inte ha rätt att deltaga i emissionen. 

 
Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, 
ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts vid tidpunkten för 
bolagsstämmans beslut ha rätt att deltaga i emissionen. 

 
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal 
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av 
Bolaget enligt följande formler: 

 

 
 

omräknad 
tecknings
kurs 

 föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs) 

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

 
 
 

 
 
 

omräknad 
tecknings
kurs 

 det på teckningsrätten föregående antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens 
genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) 

= 
 

 

aktiens genomsnittskurs 

 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsnotering. I avsaknad av notering av 
betalkurs ska i stället den 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 
värde 

 

 
= 

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

   
  antalet aktier före emissionsbeslutet 
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Vid omräkning enligt ovanstående formel ska bortses från aktier som innehas av 
Bolaget eller Bolagets dotterföretag. Uppstår ett negativt värde, ska det teoretiska 
värdet på teckningsrätten bestämmas till noll. 

 
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två 
bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som verkställs 
därefter. 

 
Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska omräknad teckningskurs 
och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av 
fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av 
teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 

 
Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast 
preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning, 
berättigar till teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras 
särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier. 
Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om 
Bolaget inte är avstämningsbolag verkställs aktieteckning genom att de nya aktierna 
upptas i aktieboken som interimsaktier. 

Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräknad teckningskurs och omräknat antal 
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts. 

 
(d) Genomför Bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen – med 

företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom 
kvittning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit 
på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption, bestämmelserna i mom (c), 
första stycket, punkterna (i) och (ii), och mom (c), andra stycket, äga motsvarande 
tillämpning. 

 
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal 
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av 
Bolaget enligt följande formler: 

 
 
 

omräknad 
tecknings
kurs 

 föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (aktiens genomsnittskurs) 

= aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 

 
 
 

omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 
berättigar till 
teckning av 

 

 
= 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad 
med teckningsrättens värde) 

   
 aktiens genomsnittskurs 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits. 

 



10  

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

 
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två 
bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs 
därefter. 

 
Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska omräknad teckningskurs 
och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av att 
fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av 
teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 

 
Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad 
teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts ska bestämmelserna i mom (c) sista 
stycket, äga motsvarande tillämpning. 

 

(e) Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom (a) – (d) ovan rikta erbjudande till 
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, 
av Bolaget 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 teckning, som görs på sådan tid, att därigenom 
erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad 
teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande 
formler: 

 
 

omräknad 
tecknings
kurs 

 föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i erbjudandet fastställda 
anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs) 

= 
 

 aktiens genomsnittskurs ökad med rätten av 
deltagandet i erbjudandet 

 
 
 

omräknat antal  föregående antal aktier som varje teckningsoption 
aktier som varje berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs 
teckningsoption ökad med inköpsrättens värde) 
berättigar till  

= teckning av aktiens genomsnittskurs 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits. 
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För det fall att 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 anses motsvara genomsnittet av det för varje 
handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen 
noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt marknadsnotering. I 
avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen 
ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i 
beräkningen. 

 
För det fall att aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan marknadsnotering 
av inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av 
teckningskurs och av antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer 
som anges ovan i detta mom (e), varvid följande ska gälla. Om marknadsnotering 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 marknadsnoteringen framräknade 
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i 
dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, 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 som slutkurs noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid 
beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. 
Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och 
antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda 
perioden om 25 handelsdagar. Om sådan marknadsnotering inte äger rum 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. 

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget 
snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som 
verkställs efter det att sådant fastställande skett. 

 
Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och 
omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i mom (c) sista stycket ovan, äga 
motsvarande tillämpning. 

 
(f) Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen 

– med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom 
kvittning – äger Bolaget besluta att ge samtliga innehavare motsvarande företrädesrätt 
som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje innehavare, oaktat sålunda 
att teckning inte verkställts, anses vare ägare till det antal aktier som innehavaren skulle 
ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som 
varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om 
emission. 

 
Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom 
(e) ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det 
antal aktier som innehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter 
den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. 

 
Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med 
bestämmelserna i detta mom (f), ska någon omräkning enligt mom (c), (d) eller 
(e) ovan inte äga rum. 

 



12  

(g) Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning 
som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, 
överskrider femton (15) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 
tjugofem (25) handelsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör 
sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, vid anmälan 
om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till 
erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat 
antal aktier. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som 
överstiger femton (15) procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period 
(extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler: 

 
  föregående teckningskurs x aktiens

 genomsnittliga 
  marknadskurs under en period om 25 handelsdagar 

omräknad 
tecknings
kurs 

 
= 

räknat fr o m den dag då aktien noteras utan rätt till 
extraordinär utdelning (aktiens) genomsnittskurs 

 aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 
 utdelning som betalats per aktie 

 
 
 

 
omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad 
med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie) 

 

berättigar till 
teckning av 

= aktiens genomsnittskurs 

 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under 
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsnotering. I 
avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå 
i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i 
beräkningen. 

 
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två 
bankdagar efter utgången av ovan angiven period om tjugofem (25) handelsdagar och 
ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter. 

 
Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant 
utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans 
med andra samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger etthundra (100) 
procent av Bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och femton (15) procent 
av Bolagets värde, ska, vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen 
aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad 
teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till 
teckning av. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen 
som överstiger etthundra (100) procent av Bolagets resultat efter skatt för 
räkenskapsåret och femton (15) procent av Bolagets värde och ska utföras i enlighet med 
i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. 
Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna ska lämnas 
oförändrat, varvid, vad gäller koncernbidrag, hänsyn ska tas till de minskade 
skattekostnader för Bolaget som koncernbidraget medfört. 
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Om en anmälan om teckning har ägt rum men, på grund av bestämmelserna i punkt 6 
ovan, slutlig registrering på avstämningskonto inte skett, ska särskilt noteras att varje 
teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig 
registrering på avstämningskonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast 
vid den tidpunkt som anges i punkt 6 ovan. Om Bolaget inte är avstämningsbolag 
verkställs aktieteckning genom att de nya aktierna upptas i aktieboken som 
interimsaktier. Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräknad teckningskurs och 
omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts. 

 
(h) Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken 

minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning 
av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna 
utföres av Bolaget enligt följande formler: 

 
  föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 
  marknadskurs under en period om 25 handelsdagar 
  räknat fr o m den dag då aktien noteras utan rätt till 

omräknad 
tecknings
kurs 

= återbetalning (aktiens) genomsnittskurs 

 aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 

 återbetalats per aktie 
 

omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 
berättigar  till 
teckning av 

 

 
= 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad 
med det belopp som återbetalats per aktie) 

   
 aktiens genomsnittskurs 

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits. 
 

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: 

 
 
 
 

beräknat 
återbetalnings- 
belopp per aktie 

 det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie 
minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under 
en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då 
aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen 
(aktiens genomsnittskurs) 

= 
 

 

det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av 
en aktie minskat med talet ett (1) 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom (c) ovan angivits. 

 
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två 
bankdagar efter utgången av den angivna perioden om tjugofem (25) handelsdagar och 
ska tillämpas vid teckning, som verkställs därefter. 

 
Teckning verkställs inte under tiden från minskningsbeslutet t o m den dag då den 
omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad 
ovan sagts. Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med 
återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller Bolaget, utan 
att fråga är om minskning av aktiekapitalet, skulle genomföra återköp av egna aktier 
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och där, enligt Bolagets bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska 
utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är 
obligatorisk, ska omräkning av teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption 
berättigar till teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt av de principer som 
anges ovan i detta mom (h). 

 
Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, ska omräknad teckningskurs 
och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av 
fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen ska ha som utgångspunkt att värdet av 
teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 

 
(i) Genomför Bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital 

ska vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska teckningskursen 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 teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid teckning 
som verkställs från och med den dag som bytet av aktiekapitalsvaluta får verkan. 

(j) Genomför Bolaget åtgärd som avses i mom (a) – (e) eller mom (g) – (i) ovan och skulle, 
enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med 
hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda 
till att den ekonomiska kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till 
aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräkningarna av teckningskursen 
och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att 
omräkningarna leder till ett skäligt resultat. 

 
(k) Vid omräkningar enligt ovan ska teckningskursen avrundas till närmsta tiotal öre (0,10 

kronor), varvid 0,05 kronor ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas nedåt till 
närmsta hela aktie. För det fall teckningskursen är bestämt i annan valuta än svenska 
kronor ska, vid omräkningar enligt ovan, teckningskursen istället avrundas till två 
decimaler. 

 
(l) Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett 

likvidationsgrunden, anmälan om teckning inte därefter ske. Rätten att göra anmälan 
om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta inte må 
ha vunnit laga kraft. 

 
Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i 
frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska innehavarna genom 
meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I 
meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om teckning inte får ske, sedan 
bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 

 
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska innehavare – 
oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga 
rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att 
teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid 
vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

 
(m) Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, 

varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter inte ske. 
 

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, 
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ska innehavarna genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om 
fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga 
innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska innehavarna erinras om att teckning 
inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i 
föregående stycke. 

 
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska innehavare – 
oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga 
rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om 
fusionsavsikten, förutsatt att teckning 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 
teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista 
dag för anmälan om teckning ("slutdagen"). Slutdagen ska infalla inom sextio (60) dagar 
från offentliggörandet. 

 
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom (n), ska, 
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning, 
innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra 
veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra innehavarna om 
denna rätt samt att anmälan om teckning inte 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 teckning inte därefter ske. 

 
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, 
ska innehavarna genom meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda 
delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i 
den avsedda delningsplanen samt ska innehavarna erinras om att anmälan om teckning 
inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning. 

 
Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska innehavare – 
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning – äga rätt att 
påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan 
verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken 
delningsplanen ska godkännas. 

 
(p) Oavsett vad under mom (l), (m), ((n) och (o) ovan sagts om att anmälan om teckning 

inte får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan, utgången av ny 
slutdag vid fusion eller godkännande av delningsplan, ska rätten att göra anmälan om 
teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller 
delningen inte genomförs. 

 
(q) För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning inte 

därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om 
teckning återigen ske. 
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8. Förvaltare 

För teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpningen av dessa 
villkor förvaltaren betraktas som innehavare. 

 
9. Meddelanden 

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas innehavare som skriftligen meddelat 
sin postadress till Bolaget. 

 
För det fall teckningsoptionerna är registrerade av Euroclear i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska 
meddelande rörande teckningsoptionerna, istället för vad som stadgas i föregående stycke, 
tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i 
Bolagets avstämningsregister. 

 
Är teckningsoptionerna föremål för marknadsnotering ska meddelanden även lämnas till 
marknadsplatsen och offentliggöras enligt marknadsplatsens regler. 

 
10. Rätt att företräda innehavare 

Utan att särskilt uppdrag från innehavarna föreligger, är Banken behörig att företräda 
innehavarna i frågor av formell natur som rör villkoren för teckningsoptionerna. 

 
11. Ändring av villkor 

Bolaget äger att ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller 
myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt – enligt Bolagets bedömning – av praktiska skäl 
är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt 
hänseende försämras. Bolaget äger också ändra villkoren om det är nödvändigt för att 
teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

 
12. Sekretess 

Bolaget, Banken och Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare. 
Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om innehavares konto i Bolagets 
avstämningsregister: 

 
1. innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt 

postadress, 
 

2. antal teckningsoptioner. 
 

13. Begränsning av Bolagets, Bankens och Euroclears ansvar 

I fråga om de på Bolaget, Banken och Euroclear ankommande åtgärderna gäller – beträffande 
Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler 
och kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan 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 i fråga om 
strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Banken och Euroclear själv vidtar 
eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. 
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Vidare, är Bolaget, Banken och Euroclear inte skyldiga att i andra fall ersätta skada som 
uppkommer, om Bolaget, Banken eller Euroclear varit normalt aktsam. Bolaget, Banken eller 
Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada. 

 
Föreligger hinder för Bolaget, Banken eller Euroclear 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. 

 
14. Tillämplig lag och skiljeförfarande 

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 Stockholm. 
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 teckningsoptioner överlåts till en tredje 
person ska sådan tredje person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul. 


