
 

 

Protokoll fört vid årsstämma i Scandinavian 
Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 
556528-4733, den 28 april 2022, i Stockholm 

 
 
 

 

§ 1. Öppnande av bolagsstämman 

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Bengtsson som 
hälsade välkomna. 

§ 2. Val av ordförande vid stämman 

Anders Bengtsson valdes till ordförande på stämman. Noterades att Maria 
Arnoldsson, Cirio Advokatbyrå, ombetts att föra dagens protokoll.  

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner 

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Jenny Hildén. 

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd  

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt 
antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1. 

Antecknades att styrelsen, med stöd av 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, 
beslutat att aktieägarna inför årsstämman även har kunnat utöva sin rösträtt per 
post.  

Beslutades att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som 
röstlängd. 

Beslutades vidare att gäster upptagna på gästlistan enligt Bilaga 1 hade rätt att 
närvara vid stämman. 

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

Noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom att kallelsen i sin helhet 
publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelseannons i Dagens 
industri den 30 mars 2022. Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits 
tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 29 mars 2022.  

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.  

§ 6. Godkännande av dagordning  

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till dagordning såsom den intagits i 
kallelsen.  



 

 

§ 7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna 

Bolagets verkställande direktör, Matti Vikkula, redogjorde för bolagets 
verksamhet och framtidsutsikter och svarade på aktieägarnas frågor. 

§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades, Bilaga 2.  

§ 9. Beslut  

Stämman beslutade: 

a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 
2021; 

b) att årets resultat, i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning 
och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021; samt 

c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021. 

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är 
aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende 
ansvarsfrihet. 

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Beslutades enligt valberedningens förslag att utse sex styrelseledamöter och 
inga styrelsesuppleanter. 

§ 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 

Beslutades enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 
310 000 kronor till styrelsens ordförande samt 155 000 kronor till var och en av 
styrelsens övriga ledamöter.  

Vidare beslutades att arvode ska utgå till ledamöter i revisionsutskottet med 
50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till var och en av 
övriga ledamöter i utskottet.  

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.  

§ 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 

Redogjordes för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag. 

Beslutades enligt valberedningens förslag att till styrelseledamöter för tiden intill 
nästa årsstämma omvälja Anders Bengtsson, Sara Anderson, David Schelin, 
Petra Einarsson, Tina Helin och Håkon Welde.  



 

 

Beslutades vidare att till ordförande i styrelsen omvälja Anders Bengtsson.  

§ 13. Val av revisor 

Beslutades enligt valberedningens förslag att omvälja revisionsbolaget Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Det informerades om att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har för avsikt att utse auktoriserade 
revisorn Lars Kylberg till huvudansvarig för revisionen.  

§ 14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport 

Beslutades att godkänna styrelsens rapport över ersättning till ledande 
befattningshavare under 2021, Bilaga 3. 

§ 15. Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt 
incitamentsprogram (LTIP 2022) innefattande a) införande av LTIP 2022, b) 
riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och c) godkännande 
av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, 
nyckelpersoner och övriga anställda 

Redogjordes för styrelsens förslag till införande av ett långsiktigt 
incitamentsprogram (LTIP 2022) innefattande a) införande av LTIP 2022, b) 
riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och c) godkännande av 
överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner 
och andra anställda, Bilaga 4. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor 
med anledning av styrelsens förslag. 

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet 
fattades med erforderlig majoritet. 

§ 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Redogjordes för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut 
om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler såsom det 
intagits i kallelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med 
anledning av styrelsens förslag. 

Beslutades inte i enlighet med styrelsens förslag då erforderlig majoritet inte 
uppnåddes. 

§ 17. Beslut om ändring av bolagsordningen 

Redogjordes för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 
såsom det intagits i kallelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor 
med anledning av styrelsens förslag. 

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var 
enhälligt. 

§ 18. Avslutande av bolagsstämman 

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.  



 

 

 

Separat signatursida följer  
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Anders Bengtsson                      Maria Arnoldsson 
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Ersättningsrapport 2021 – Scandinavian Biogas Fuels International AB  
 
Stockholm mars 2022 
 
Introduktion 
Denna rapport beskriver hur ersättningen till ledande befattningshavare för Scandinavian 
Biogas Fuels International AB (Bolaget) sett ut under 2021. Rapporten innehåller även 
information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av eventuella 
utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogam.  
På stämman 29 april 2021 antogs riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.  
Bolaget noterades på First North Premier den 16 december 2020 och det är andra året som 
denna ersättningsrapport upprättas.  
Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 10 
(Ersättning till anställda mm.) på sidorna 84-86 i årsredovisningen 2021. Information om 
ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 54-61 i 
årsredovisningen 2021.  
Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av 
årsstämman och redovisas i not 10 i årsredovisningen för 2021.  
 
Utveckling under 2021 
Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på 
sidorna 7-8 i årsredovisningen för 2021.  
 
Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 
En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och 
tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan 
rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda 
konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande 
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraft totalersättning. Enligt 
ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig 
och får bestå av följande komponenter: 

• Fast kontantlön 
• Rörlig kontantlön 
• Pension 
• Andra förmåner 

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella och icke-finansiella kriterier. 
De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara 
utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess 
hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja 
befattningshavarens långsiktiga utveckling.  
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Under 2021 har ersättning till ledande befattningshavare beslutats av ersättningskommittén 
som har haft sex stycken möten under året. Ersättningsutskottets arbete sammanfattas i 
bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. Revisorn har i sin granskning yttrat sig över 
bolagsstyrningsrapportens efterlevnad. Revisorn har inte funnit några avvikelser. Revisorns 
rapport återfinns på sidan x i årsredovisningen för 2021.  
Ingen ersättning har krävts tillbaka under 2021. Det finns inga beslutade aktierelaterade 
program.  
 
Sammanfattning ersättning åren 2017-2021 
Belopp anges i KSEK 
 

 
 

 
 
Under åren 2017-2021 har inga aktierelaterade optioner eller liknande tilldelats verkställande 
direktören eller andra ledande befattningshavare.  
Rörlig ersättning 2021 för verkställande direktören samt andra ledande befattningshavare har 
varit kopplad till individuella prestationsmål. Ingen beslutad rörlig ersättning 2021 är hänförlig 
till koncernens resultat. Beslut kring rörliga ersättningen har skett av Ersättningskommittén. 
 
 

VD Matti Vikkula

År Grundlön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner Pension
2017 3 001 0 98 586
2018 3 138 0 141 676
2019 3 287 0 175 830
2020 3 246 1 100 190 825
2021 3 399 292 105 1 125

Övriga ledande befattningshavare

År Grundlön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner Pension

Antal 
ledande 

befattnings
havare 

2017 5 759 0 88 1 109 6
2018 5 648 0 123 1 081 6
2019 4 977 0 116 852 5
2020 5 323 370 117 1 019 5
2021 5 080 205 162 1 429 5
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Styrelsens förslag till beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt 
incitamentsprogram (LTIP 2022) innefattande a) införande av LTIP 2022, b) riktad 
emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och c) godkännande av överlåtelse av 
teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda 
(punkt 15) 
 

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 556528-4733 (”SBFI” eller 
”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar om a) införande av ett prestationsbaserat långsiktigt 
incitamentsprogram (”LTIP 2022”), b) en riktad emission av teckningsoptioner till det helägda 
dotterbolaget Scandinavian Biogas Fuels AB, org.nr 556691-9196 (”Dotterbolaget”) för 
fullgörande av de åtaganden som följer av LTIP 2022, samt c) godkänner överlåtelse av 
teckningsoptioner i Bolaget på nedanstående villkor.  

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören, 
ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda, vilka bedömts vara viktiga för 
koncernens vidare utveckling, (”Deltagarna”) har ett långsiktigt intresse av en god 
värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas 
bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling i sin helhet, samt höja 
motivationen för Deltagarna och resultera i en ökad intressegemenskap med Bolaget och dess 
aktieägare. 

LTIP 2022 är ett program enligt vilket Deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas 
prestationsbaserade aktierätter (”Aktierätter”) vilka efter tre år ger rätt att förvärva aktier i 
Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, förutsatt att vissa villkor är 
uppfyllda. Maximalt antal aktier som kan förvärvas med stöd av Aktierätterna uppgår till högst 
436 000 aktier. Som en del av införande av LTIP 2022 föreslås högst 572 992 teckningsoptioner 
att emitteras i enlighet med punkt 15 b) nedan. De 572 992 teckningsoptionerna kommer att 
täcka leverans av aktier till Deltagarna och eventuella kostnader för sociala avgifter.  

Styrelsens förslag om införande av LTIP 2022 enligt punkterna 15 a) – c) nedan, ska fattas som ett 
beslut.  

A. Införande av LTIP 2022  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av LTIP 2022 enligt nedan angivna 
huvudsakliga villkor och principer.  

LTIP 2022 ska omfatta högst 436 000 Aktierätter, varav 361 000 avser Ordinarie Aktierätter och 
75 000 avser Extra Aktierätter.  

LTIP 2022 föreslås riktas till cirka 91 anställda inom SBFI-koncernen indelade i fyra kategorier. Den 
första kategorin omfattar Bolagets verkställande direktör, den andra kategorin omfattar SBFIs 
ledande befattningshavare (cirka 6 personer), den tredje kategorin omfattar andra 
nyckelpersoner (cirka 31 personer) och den fjärde kategorin omfattar andra anställda (cirka 53 
personer).   

Antalet Aktierätter som en Deltagare kan bli tilldelad framgår nedan.  
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 Position Antal Ordinarie 
Aktierätter per 
Deltagare 

Antal Extra 
Aktierätter 
per Deltagare 

Totalt antal 
Aktierätter  

Kategori  1 Verkställande 
direktör 
 

25 000 18 750 43 750 

Kategori  2 Ledande 
befattningshavare 
 

12 500 9 375 131 250 

Kategori  3 Nyckelpersoner 
 

5 000 - 155 000 

Kategori  4 Andra anställda 2 000 - 106 000 

Totalt      436 000 

 

Villkor för Aktierätter  

För Aktierätterna ska följande villkor gälla:  

1. Aktierätterna ska tilldelas Deltagare vederlagsfritt så snart som möjligt efter årsstämman 
och senast den 1 september 2022.  

2. Aktierätterna tjänas in efter tre år, räknat från tilldelning av Aktierätten, dock tidigast 21 
handelsdagar efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för Q1 2025, 
(”Intjänandeperioden”), under förutsättning att Deltagaren, med vissa undantag, fortsatt 
är anställd inom SBFI-koncernen.  

3. En förutsättning för berättigande att erhålla aktier på grundval av Aktierätterna är att 
prestationsvillkoren för LTIP 2022 har uppfyllts i enlighet med nedan angivna villkor, se 
vidare nedan under Prestationsvillkor.  

4. Förutsatt att Aktierätterna tilldelats, intjänats samt förutsatt uppfyllandet av 
prestationsvillkoren, berättigar varje Aktierätt Deltagaren att, så snart praktiskt möjligt 
efter Intjänandeperioden, enligt Bolagets bestämmande, antingen (a) förvärva en aktie i 
Bolaget till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde, eller (b) vederlagsfritt erhålla en 
teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs 
motsvarande aktiens kvotvärde.  

5. Aktierätterna kan inte överlåtas och får inte pantsättas.  
6. Antalet Aktierätter kan komma att omräknas i händelse av förändringar i SBFIs 

aktiekapitalstruktur, exempelvis vid fondemission, uppdelning eller sammanläggning av 
aktier, företrädesemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder i 
enlighet med sedvanliga omräkningsbestämmelser.  

7. Aktierätterna ska regleras i särskilda avtal med respektive Deltagare.  

Prestationsvillkor 

Ordinarie Aktierätter kommer vara beroende av två olika prestationsvillkor som gäller för 
LTIP 2022, varav 70 procent av de Ordinarie Aktierätterna som tilldelats Deltagare kommer vara 
föremål för en viss utveckling av SBFIs aktiekurs (”Prestationsvillkor 1”) och 30 procent av de 
Ordinarie Aktierätterna som tilldelats Deltagare kommer vara föremål för vissa hållbarhetsmål 
relaterade till utsläppsminskning av CO2-ekvivalenter (”Prestationsvillkor 2”).  
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Den tilldelning av aktier som varje Deltagare sedermera kan komma att erhålla beror således på 
uppfyllandet av de fastställda prestationsvillkoren enligt nedan.  

Prestationsvillkor 1:  

70 procent av de Ordinarie Aktierätter som tilldelas en Deltagare kommer att förutsätta viss 
utvecklingen av Bolagets aktiekurs, som är relaterat till den sammanlagda totalavkastningen 
(”TSR”), under Mätperioden, så som den definieras nedan. Aktiekursens utveckling kommer att 
mätas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North 
Growth Market under 20 handelsdagar omedelbart efter offentliggörandet av kvartalsrapporten 
för Q1 2022, dock lägst 30 kronor, och 20 handelsdagar omedelbart efter offentliggörandet av 
kvartalsrapporten för Q1 2025 (”Mätperioden”). För att någon tilldelning relaterad till 
Prestationsvillkor 1 ska ske måste den genomsnittliga årliga ökningen vara mer än 5 procent 
under Mätperioden. För att full tilldelning relaterat till Prestationsvillkor 1 ska ske måste den 
genomsnittliga årliga ökningen av TSR vara minst 15 procent under Mätperioden. Om den 
genomsnittliga årliga TSR-ökningen är mellan 5-15 procent under Mätperioden ska utfallet av 
tilldelningen bestämmas linjärt. 

Prestationsvillkor 2:  

30 procent av de Ordinarie Aktierätter som tilldelas en Deltagare kommer att förutsätta att SBFI-
koncernens olika producerade och levererade biogasprodukter bidrar med viss 
utsläppsminskning av CO2-ekvivalenter. Beräkningarna av utsläppsminskningen av CO2-
ekvivalenter kommer att baseras på verktyget HBK-Biogasredovisning version 4.0 som är 
utformat enligt EUs förnybarhetsdirektivet RED2.  Direktivet är implementerat i svensk lag, SFS 
2021:668, med förordning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen samt genom 
Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2021:7. För att någon tilldelning relaterad till 
Prestationsvillkor 2 ska ske måste utsläppsminskning av CO2-ekvivalenter för 2024 överstiga 
170 000 ton. För att full tilldelning relaterat till Prestationsvillkor 2 ska ske måste 
utsläppsminskning av CO2-ekvivalenter för 2024 uppgå till minst 200 000 ton. Om 
utsläppsminskning av CO2-ekvivalenter är mellan 170 000–200 000 ton för räkenskapsåret 2024 
ska utfallet av tilldelningen bestämmas linjärt.  

Styrelsen kommer att presentera SBFI-koncernens utfallet avseende utsläppsminskning av CO2-

ekvivalenter för 2024 i årsredovisningen för 2024. 

Extra Aktierätter 

För det fall den genomsnittliga årliga TSR-ökningen uppgår till mellan 15–20 procent under 
Mätperioden har verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare rätt att tilldelas 
totalt 75 000 Extra Aktierätter i enlighet med fördelningen som anges ovan. För att tilldelning till 
dessa Extra Aktierätter ska ske måste den genomsnittliga årliga ökningen av TSR vara över 
15 procent under Mätperioden. För att full tilldelning relaterat till dessa Extra Aktierätter ska ske 
måste den genomsnittliga årliga ökningen av TSR vara minst 20 procent under Mätperioden. Om 
den årliga genomsnittliga TSR-ökningen är mellan 15–20 procent under Mätperioden ska utfallet 
av tilldelningen bestämmas linjärt.  
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Utformning och hantering  

Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för verkställighet av LTIP 2022, inom 
ramen för de angivna villkoren och principerna. Styrelsen ska därvid ha rätt att göra mindre 
justeringar i årsstämmans beslut om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl.  

Styrelsen ska ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller 
marknadsförutsättningar utomlands eller, om leverans av aktier till Deltagare utanför Sverige inte 
kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, att göra landspecifika 
anpassningar och/eller erbjuda kontantavräkning. Om det sker betydande förändringar i inom 
SBFIs koncern eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och 
möjligheten att utnyttja Aktierätterna enligt LTIP 2022 inte längre är ändamålsenliga, ska 
styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt 
Aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2022 är rimligt. Denna 
prövning görs i förhållande till SBFIs finansiella resultat och ställning, förhållandena på 
aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, 
ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas. 

Beredning av förslaget  

Förslaget till LTIP 2022 har beretts i samråd med externa rådgivare och behandlats av Bolagets 
ersättningsutskott.  

Säkringsåtgärder och utspädning 

För att säkra leverans av aktier till Deltagarna föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om 
emission och överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som anges i punkt 15 b-c nedan, 
vilket motsvarar en utspädning om maximalt cirka 1,84 procent.  

Programmets omfattning och kostnader  

LTIP 2022 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 
föreskriver att Aktierätterna ska kostnadsföras som personalkostnader över Intjänandeperioden. 
Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte Bolagets kassaflöde. Sociala avgifter 
kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under Intjänandeperioden.  

Baserat på antagandet att samtliga Aktierätter i LTIP 2022 tjänas in, fullt uppfyllande av 
Prestationsvillkor 1 och Prestationsvillkor 2 samt prestationsvillkor för de Extra Aktierätterna, en 
antagen aktiekurs om 57 kronor vid utnyttjandet av Aktierätterna och en antagen genomsnittlig 
procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas de totala kostnaderna för 
LTIP 2022, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 14,8 miljoner kronor, vilket årligen motsvarar 
cirka 8 procent av Bolagets koncerns totala lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) 
beräknat på lönekostnaderna för räkenskapsåret 2021. 

 
B. Riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget  

För att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2022 samt säkra därmed sammanhängande 
kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en emission av 
högst 572 992 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Varje teckningsoption berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.   
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1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
uteslutande tillkomma det av Bolaget helägda Dotterbolaget. Skälet till avvikelsen från 
aktieägarnas företrädesrätt är att inrätta och implementera LTIP 2022.  

2. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.  
3. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senaste den 

1 september 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 
4. Teckningskursen för varje aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara 

aktiens kvotvärde vid tidpunkten för teckning av aktierna.  
5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för 

teckningsoptionerna, under tiden från och med dagen för registrering av 
teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 december 2025.   

6. Aktiekapitalet kan vid nyteckning av aktier komma att öka med högst 1 145 985 kronor.  
7. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner framgår av ”Villkor för teckningsoptioner 

serie 2022/2025 i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)”, Bilaga 1. 
8. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har 
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 
 

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till verkställande direktör, ledande 
befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta 
teckningsoptioner i Bolaget av serie 2022/2025 till Deltagarna i LTIP 2022, eller på annat sätt 
förfoga över teckningsoptionerna eller aktierna för att säkerställa åtaganden i anledning av 
LTIP 2022.  

________________ 

Beslutsmajoritet  

Årsstämmans beslut enligt punkterna a-c ovan ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut enligt 
förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerade minst nio tiondelar (9/10) 
av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att 
göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig 
erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket. 

________________ 

 

Stockholm i mars 2022 

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) 

Styrelsen 
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Bilaga 1 

 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE 2022/2025 I SCANDINAVIAN BIOGAS 
FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL) 

 

§ 1 Definitioner  

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

 

”Aktie” aktie i Bolaget; 

”Bankdag” dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som 
beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i 
Sverige; 

”Bolaget” Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 556528-4733; 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB eller värdepapperscentral enligt 1 kap 3 § lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 
instrument; 

”Innehavare” innehavare av teckningsoption; 

”Teckning” avser teckning av Aktie i Bolaget enligt dessa villkor;  

”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske; och 

”Teckningsoption” 

 

rätt att teckna en (1) ny Aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt dessa 
villkor. 

 

§ 2 Teckningsoptioner  

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 572 992 stycken och representeras av 
teckningsoptionsbevis ställda till innehavaren eller order i multiplar om en (1) teckningsoption. 
Teckningsoptionsbevisen utfärdas av Bolaget i samband med utgivandet av teckningsoptionerna 
samt vid utbyte eller växling av teckningsoptionsbevis i samband med äganderättsövergång och 
när så annars fordras. 

Om Bolaget är avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Teckningsoptionerna 
ska registreras på avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga optionsbevis eller andra 
värdepapper ges ut. Innehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget 
inlämna samtliga optionsbevis representerade Teckningsoptioner samt meddela Bolaget 
erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket Innehavares Teckningsoptioner ska 
registreras. 
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För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra 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 på avstämningskonto. 

§ 3 Rätt att teckna nya aktier samt teckningskurs  

Innehavare ska äga rätt att för varje Teckningsoption teckna en (1) ny Aktie i Bolaget.  

Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna 
aktier i bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor. 

Teckningskursen för Aktie vid utnyttjandet av Teckningsoption motsvarar aktiens kvotvärde vid 
tidpunkten för Teckningen.  

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 § 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  

Anmälan om Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och 
med dagen för registrering av Teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 
31 december 2025 eller till och med den tidigare dag som följer av punkt 8 k) – m) nedan.  

Vid sådan anmälan ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget.  

Anmälan om Teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.  

Inges inte anmälan om Teckning av aktier inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt 
Teckningsoptionerna att gälla.  

§ 5 Betalning  

Vid anmälan om Teckning ska betalning erläggas kontant på en gång för det antal aktier som 
anmälan om Teckning avser till ett av Bolaget anvisat konto.  

Optionsinnehavaren ska erlägga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, 
innehav eller utnyttjande av Teckningsoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller 
svensk eller utländsk myndighets beslut.  

§ 6 Införing i aktieboken m.m.  

Efter tilldelning verkställs Teckning genom att de nya aktierna registreras på avstämningskonto. 
Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig. 
Som framgår av § 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig registrering.  

§ 7 Utdelning på ny aktie  

Aktie som utgivits efter nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därefter. 
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§ 8 Omräkning av teckningskursen m.m.  

Beträffande den rätt som ska tillkomma Innehavare av Teckningsoption vid vissa bolagshändelser 
såsom aktiekapitalet och /eller antalet aktier före aktieteckning ökas eller minskas, samt i vissa 
andra fall, ska följande gälla: 

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 fondemission. 
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.  

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 Teckningskurs = 

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 efter 
fondemissionen 

antalet Aktier före fondemissionen 

 

Vid omräkning enligt ovanstående formel ska bortses från aktier som innehas av Bolaget. 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: 

1. 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. 

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning – som påkallas på sådan tid, att 
Teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som 
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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. 

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 Teckningskurs = 

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda 
Teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval 
därav framräknade teoretiska värdet på 
Teckningsrätten 

 

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 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. 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.  

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.  
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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 1 och 
2, 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 Teckningskurs = 

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 
börskurs 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 

 

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.  

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: 

Bilaga 4



 

 

 

  11 

omräknad Teckningskurs = 

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 
börskurs under den i erbjudandet fastställda 
anmälningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten 
till deltagande i erbjudandet 

 

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 inköpsrättens värde) 

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 ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan marknadsnotering av 
inköpsrätter som avses i föregående stycke ej 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 ej 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.  
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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 ej 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 trettio (30) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar 
närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna 
förslag om sådan utdelning, skall, 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 trettio (30) procent av aktiens genomsnittskurs under 
ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande 
formler: 

omräknad Teckningskurs = 

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 
börskurs under en period om 25 handelsdagar räknat 
fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan rätt till 
extraordinär utdelning (Aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ökad med den 
extraordinära utdelning som utbetalas 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 den extraordinära utdelning som 
utbetalas per Aktie) 

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 
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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 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som 
verkställs därefter.  

Har anmälan om Teckning ägt rum men, pga. bestämmelserna i § 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 § 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 former: 

omräknad Teckningskurs = 

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 
börskurs under en tid av 25 handelsdagar räknat 
fr.o.m. den dag då Aktierna noteras utan rätt till 
återbetalning (Aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 
återbetalas 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 återbetalas 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 
återbetalningsbelopp per 
Aktie 

= 

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie 
minskat med Aktiens genomsnittliga börskurs under 
en period om 25 handelsdagar närmast före den dag 
då Aktien noteras utan rätt till deltagande i 
minskningen (Aktiens genomsnittskurs) 
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det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för 
inlösen av en Aktie minskat med talet 1 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad 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 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning, som 
verkställs därefter.  

Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet till och med 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 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 Teckningskursen 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. 

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, ej 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 helt tiotal öre, 
varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler. För det fall 
Teckningskursen är bestämd i annan valuta än svenska kronor skall, 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 ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om 
Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej 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 § 9 
nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att 
anmälan om Teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.  

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Innehavare – oavsett 
vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – äga rätt att göra anmälan om 
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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 ej ske.  

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 
innehavarna genom meddelande enligt § 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 ej 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 § 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 § 4 
ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning 
(slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.  

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom N, ska – oavsett vad 
som i § 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 § 9 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning 
ej får ske efter slutdagen. 

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

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, ska 
innehavarna genom meddelande enligt § 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 § 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 ej 
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 ej genomförs. 
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Q. För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om Teckning ej 
därefter ske.  Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om Teckning 
återigen ske.  

R. För den händelse en aktieägare, direkt eller indirekt, uppnår ett ägarinnehav i 
Bolaget som överstiger 50 procent (kontrollägarskifte), ska Innehavare – oavsett vad som i § 4 
ovan sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning – äga rätt att påkalla Teckning från den dag då 
aktieägaren offentliggör kontrollägarskiftet. 

S. För den händelse Bolaget ansöker om avnotering av Bolagets aktier på Nasdaq First 
North Growth Market, ska Innehavare – oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för 
Teckning – äga rätt att påkalla Teckning från den dag då avsikten om avnotering offentliggörs.  

§ 9 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.  

§ 10 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.  

Meddelanden ska även lämnas till marknadsplatsen och offentliggöras enligt marknadsplatsens 
regler. 

§ 11 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.  

§ 12 Ändring av villkor  

Bolaget äger att ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets 
beslut 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.  

§ 13 Sekretess  

Bolaget, Banken eller Euroclear får ej 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. 
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§ 14 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 myndighets åtgärd, krigshändelse, 
strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, 
blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Banken eller Euroclear själv vidtar eller är 
föremål för sådan konfliktåtgärd.  

Bolaget, Banken eller Euroclear är inte heller skyldig 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.  

§ 15 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.  
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