Kallelse till extra bolagsstämma 2019 i SensoDetect Aktiebolag (publ)
Aktieägarna i SensoDetect Aktiebolag (publ), org.nr 556682-7464, (”Bolaget”) kallas till extra
bolagsstämma torsdagen den 15 augusti 2019 kl. 15:00 på Bolagets kontor, Skiffervägen 12, 224 78
Lund.
Rätt att delta vid extra bolagsstämman
Den som önskar delta i stämman ska:
•

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 augusti 2019,
och

•

dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 9 augusti 2019, per post till SensoDetect
Aktiebolag (publ), att: Stämma, Skiffervägen 12, 224 78 Lund eller per e-post,
info@sensodetect.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör, i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör, i förekommande
fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha
rätt att delta vid stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering måste vara genomförd fredagen den 9 augusti 2019, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Sådan
registrering kan vara tillfällig.
Ombud m.m.
Om aktieägaren ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person
ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra
behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets
hemsida, www.sensodetect.com.
Förslag till dagordning
1
Stämman öppnas.
2
Val av ordförande vid stämman.
3
Upprättande och godkännande av röstlängd.
4
Godkännande av dagordning.
5
Val av en eller två justeringsmän.
6
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7
Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.
8
Beslut om styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med
företrädesrätt för aktieägarna.
9
Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner.
10
Beslut om aktieägaren Johan Möllerströms förslag om riktad emission av teckningsoptioner.
11
Särskilt bemyndigande för styrelse och verkställande direktör.
12
Stämman avslutas.

Beslutsförslag
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Per-Ola Rosenqvist väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 7 – Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår, för att möjliggöra emissionen enligt punkt 8 nedan, följande ändringar i
bolagsordningen:
§ 4 föreslås få följande lydelse:
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 250 000 kronor och högst 17 000 000 kronor.”
§ 5 föreslås få följande lydelse:
”Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 stycken.”
Punkt 8 – Beslut om styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”)
med företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 23 890 796 aktier, innebärande en
ökning av aktiekapitalet med högst 4 061 435,32 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar
om emission av högst 23 890 796 teckningsoptioner av serie 2019/2020 berättigande till teckning av
totalt 23 890 796 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 4 061 435,32
kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2020. Högst kan
aktiekapitalet öka med 8 122 870,64 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de
utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2020.
Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units
(”Företrädesemissionen”). En Unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie
2019/2020.
I övrigt ska följande villkor gälla:
1. Företrädesemissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade
aktieägare i Bolaget varvid en (1) aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt (”Uniträtt”). Tre
(3) Uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) Unit.
2. Tilldelning av Uniträtter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehavet hos Euroclear
Sweden AB per den 22 augusti 2019 (”Avstämningsdagen”). Sista dag för handel i Bolagets
aktie inklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 20 augusti 2019. Första dag för handel i Bolagets
aktie exklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 21 augusti 2019.
3. Teckningskursen per Unit är 0,90 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,45 kronor per
aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från
och med den 26 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga
tecknings- och betalningsperioden.
5. Teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska ske på särskild teckningslista eller genom att
teckning begärs via förvaltaren under perioden från och med den 26 augusti 2019 till och med
den 9 september 2019 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt
7 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan stöd av
Uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3)
bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och
betalningsperioden.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den dag aktierna införts
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med
stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 berättigar till vinstutdelning från och med den dag
aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av Uniträtter ska styrelsen, inom ramen för
Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av
uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
(a) I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om
tecknaren var aktieägare på Avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande
till det antal Uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.
(b) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av Uniträtter, och, för
det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en
anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
(c) I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en
emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.
Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av
ett visst minsta antal Units.
8. En (1) teckningsoption av serie 2019/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie
i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 ska
ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 2 november 2020 till
och med den 11 december 2020. Teckningskursen per aktie ska motsvara 70 procent av den
volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i
Bolaget över 30 börsdagar närmast före den 2 november 2020, dock lägst 0,45 kronor och högst
1,04 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
9. Tillämpliga
omräkningsvillkor
samt
övriga
villkor
för
teckningsoptionerna
i
Teckningsoptionsprogram 2019/2020 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2019/2020
avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”.
10. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig.
Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock
aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
11. Beslutet om Företrädesemission förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 i
dagordningen.
Punkt 9 – Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner,
innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 510 000 kronor
(”Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1”). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara VD samt
nyckelpersoner i Bolaget (anställda eller konsulter) enligt följande.

Kategori

Teckning

Martin Linde (VD)

högst 1 000 000 teckningsoptioner

Jonas Hagberg (COO)

högst 1 000 000 teckningsoptioner

Nyckelpersoner (högst 4 personer)

högst 250 000 teckningsoptioner per
person

Rätt till teckning i Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1 förutsätter att den anställde (eller
konsulten) innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid
nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.
2. Teckningsberättigad ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska
motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av ett oberoende
värderingsinstitut vid tidpunkten för stämman, med användande av Black & Scholes
värderingsmodell.
3. Teckning av teckningsoptioner ska ske genom kontant betalning under perioden från och med
den 26 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Styrelsen har rätt att förlänga
tecknings- och betalningsperioden.
4. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
5. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och
med den 1 november 2021 till och med den 10 december 2021.
6. Teckningskursen per aktie ska vara 1,50 kronor.
7. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning
första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av
aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
8. Tillämpliga
omräkningsvillkor
samt
övriga
villkor
för
teckningsoptionerna
i
Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie
2019/2021:1 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”.
Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett
teckningsoptionsprogram som ger de anställda möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling främjar
delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk
utveckling i Bolaget.
Kostnader, utspädning och påverkan på nyckeltal
Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1 kommer i huvudsak endast att bestå i
begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna.
Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1 förväntas därför inte medföra några kostnader av betydelse för
Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.
Vid antagande av att samtliga 3 000 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1
utnyttjas för teckning av nya aktier medför det en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 7,7
procent. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2018 hade i sådant fall förändrats på så sätt att
resultatet per aktie hade justerats med ca 0,0231 kronor från ca -0,3 kronor till ca -0,2769 kronor.
Frågans beredning
Styrelsens förslag har beretts i styrelsen tillsammans med externa rådgivare. De som kan komma att
delta i Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1 har inte deltagit i ärendets beredning.

Punkt 10 – Beslut om aktieägaren Johan Möllerströms förslag om riktad emission av
teckningsoptioner
Aktieägaren Johan Möllerström föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 2 500 000
teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 425 000
kronor (”Teckningsoptionsprogram 2019/2021:2”). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:
1. Teckningsberättigad ska, med
styrelseledamöterna i Bolaget.

avvikelse

från

aktieägarnas

företrädesrätt,

vara

2. Teckningsoptionerna ska få tecknas med högst 500 000 teckningsoptioner per styrelseledamot.
3. Teckningsberättigad ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska
motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av ett oberoende
värderingsinstitut vid tidpunkten för stämman, med användande av Black & Scholes
värderingsmodell.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske genom kontant betalning under perioden från och med
den 26 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Styrelsen har rätt att förlänga
tecknings- och betalningsperioden.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
6. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och
med den 1 november 2021 till och med den 10 december 2021.
7. Teckningskursen per aktie ska vara 1,50 kronor.
8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning
första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av
aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
9. Tillämpliga
omräkningsvillkor
samt
övriga
villkor
för
teckningsoptionerna
i
Teckningsoptionsprogram 2019/2021:2 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie
2019/2021:2 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”.
Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Johan Möllerström anser att ett
teckningsoptionsprogram som ger styrelseledamöterna möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling
främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam
ekonomisk utveckling i Bolaget.
Kostnader, utspädning och påverkan på nyckeltal
Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2019/2021:2 kommer i huvudsak endast att bestå i
begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna.
Teckningsoptionsprogram 2019/2021:2 förväntas därför inte medföra några kostnader av betydelse för
Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.
Vid antagande av att samtliga 2 500 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2019/2021:2
utnyttjas för teckning av nya aktier medför det en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 6,5
procent. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2018 hade i sådant fall förändrats på så sätt att
resultatet per aktie hade justerats med ca 0,0195 kronor från ca -0,3 kronor till ca -0,2805 kronor.
Frågans beredning
Aktieägarens förslag har beretts tillsammans med externa rådgivare. De styrelseledamöter som kan
komma att delta i Teckningsoptionsprogram 2019/2021:2 har inte deltagit i ärendets beredning.

Punkt 11 – Särskilt bemyndigande för styrelse och verkställande direktör
Styrelsen föreslår att verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga de
smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid
Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.
Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 7 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3)
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.
Beslut enligt punkt 9 och 10 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar
(9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.
Tillgängliga handlingar
Fullständiga förslag till beslut enligt ovan och därtill hörande handlingar, inklusive bolagsordningen i
dess föreslagna lydelse, villkor för teckningsoptioner serie 2019/2020, serie 2019/2021:1 och serie
2019/2021:2 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
kontor, Skiffervägen 12, 224 78 Lund samt på Bolagets hemsida, www.sensodetect.com, senast från
och med två veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga
på stämman.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Antalet aktier och röster i Bolaget
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 35 836 194. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala
antalet röster i Bolaget uppgår till 35 836 194.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i juli 2019
SensoDetect Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Bolagsordning för SensoDetect Aktiebolag
Org.nr: 556682-7464
§ 1 Firma
Bolagets firma är SensoDetect Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva forskning och utveckling inom området för
medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det
området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och
neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös
egendom.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 250 000 kronor och högst 17 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av
Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap
28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen
till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller
den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska
antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE 2019/2020
NYTECKNING AV AKTIER I SENSODETECT AKTIEBOLAG (PUBL)

AVSEENDE

§ 1 Definitioner
I föreliggande villkor ska följande begrepp ha den innebörd som anges nedan, vilken ska gälla oavsett
om de uttrycks som singular eller plural.

”Aktier”

aktier i Bolaget;

”Avstämningsbolag”

bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och
anslutit sina aktier till Euroclear;

”Avstämningskonto”

Värdepapperkonto hos Euroclear där respektive innehavares
innehav av teckningsoptioner är registrerat eller, i förekommande
fall, innehav av aktier i Bolaget som tillkommer genom att Teckning
ska registreras;

”Bankdag”

en dag (förutom lördag eller söndag) på vilken banker i Sverige i
allmänhet är öppna och utför tjänster;

”Bolaget”

SensoDetect Aktiebolag (publ), org.nr 556682-7464;

”Euroclear”

Euroclear Sweden AB eller motsvarande institut enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument;

”Styrelsen”

Bolagets styrelse från tid till annan;

”Teckning”

teckning med utnyttjande av teckningsoption, av nya Aktier i Bolaget
mot betalning i pengar i enlighet med dessa villkor;

”Teckningskurs”

definieras nedan i avsnitt 5;

”Teckningsoption”

en rätt att teckna nya Aktier i Bolaget mot betalning i enlighet med
dessa villkor;

”Teckningsoptionsinnehavare” innehavare av en Teckningsoption; och
”Teckningsperioden”

definieras nedan i avsnitt 4.

§ 2 Teckningsoptioner
Det sammanlagda antalet Teckningsoptioner i serie 2019/2020 uppgår till högst 23 890 796.

§ 3 Registrering och kontoförande institut
Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument, varför några fysiska teckningsoptionsbevis inte kommer att ges ut.
Teckningsoptionerna registreras för innehavarnas räkning på deras respektive Avstämningskonto.
Registreringsåtgärder som avser Teckningsoptionsinnehavares Avstämningskonto, genomförs av
Bolaget anlitad bank eller annat kontoförande institut.

§ 4 Rätt att teckna nya Aktier
Teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner i serie 2019/2020 kan äga rum under perioden från
och med den 2 november 2020 till och med den 11 december 2020.
Varje Teckningsoption berättigar innehavaren att Teckna en (1) Aktie i Bolaget.

§ 5 Teckningskurs
Teckningskursen per Aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt
Spotlight Stock Markets officiella kurslista för Aktie i Bolaget över 30 börsdagar närmast före den 2
november 2020, dock lägst 0,45 kronor och högst 1,04 kronor. Teckningskursen får dock aldrig
understiga Aktiens kvotvärde.

§ 6 Teckning av Aktier
Teckning sker genom att fastställd och av Bolaget och kontoförande institut tillhandahållen
anmälningssedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till Bolaget eller till ett av
Bolaget anvisat kontoförande institut. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.
Anmälningssedel om Teckning ska vara Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut
tillhanda senast kl. 15.00 (svensk tid) den dag utnyttjande sker. Utnyttjande som sker efter kl. 15.00
(svensk tid) viss dag, ska anses ha kommit Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut
tillhanda nästkommande dag.
Inges inte anmälan om Teckning inom i avsnitt 4 angiven tid, upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna
att gälla.
Teckning verkställs av Bolaget genom att de nya Aktierna upptas som interimsaktier i aktieboken till
dess att Bolagsverket registrerat de nya Aktierna, varefter interimsaktierna omvandlas till Aktier.

§ 7 Betalning av Aktier
Samtidigt med Teckning ska betalning erläggas för det antal Aktier som Teckningen avser. Betalning
ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto.

§ 8 Utdelning på ny Aktie
Aktie, som tillkommit på grund av Teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning av Aktier genom utnyttjande
av Teckningsoptionerna verkställts.

§ 9 Meddelanden
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska tillställas en Teckningsoptionsinnehavare per e-post till
sådan e-postadress som skriftligen meddelats till Styrelsen av sådan Teckningsoptionshavare (eller
sådan annan e-post- eller postadress som är känd för Bolaget). Om Teckningsoptionsinnehavaren inte
har meddelat någon e-postadress till Styrelsen, har Bolaget ingen skyldighet att skicka meddelanden
rörande Teckningsoptionerna till sådan Teckningsoptionsinnehavare.

§ 10 Omräkning av Teckningskurs m.m.
Beträffande den rätt som ska tillkomma Teckningsoptionsinnehavare i de situationer som anges nedan
ska följande gälla:
A. Fondemission
Vid fondemission ska Teckning, som påkallas på sådan tid att aktietilldelning inte kan verkställas senast
på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om fondemission, verkställas först
sedan stämman beslutat om fondemission. Aktier som tillkommer på grund av Teckning som verkställs
efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på VP-konto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i
fondemission. Slutlig registrering på VP-konto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission ska en omräkning ske av dels det antal
Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar, dels Teckningskursen. Omräkningen utförs av Bolaget
enligt följande formler:

omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

föregående Teckningskurs x antalet Aktier före fondemissionen
______________________________________________
antalet Aktier efter fondemissionen

föregående antal Aktier, vartill varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av x antalet Aktier efter fondemissionen
______________________________________________
antalet Aktier före fondemissionen

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen liksom omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption
berättigar Teckning av, fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om
fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Sammanläggning eller uppdelning (split)
Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av Aktierna, ska 10 A ovan äga
motsvarande tillämpning, i vilket fall avstämningsdagen ska anses vara den dag då sammanläggningen
eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran av Bolaget.
C. Nyemission av Aktier
Genomför Bolaget en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant
betalning eller betalning genom kvittning - ska följande gälla:
(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 delta i emissionen.

(2)

Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning, som påkallas på sådan tid att den inte
kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om
nyemission, verkställas först sedan stämman beslutat om emission. Aktie, som tillkommer på
grund av Teckning som verkställs efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på VP-konto, vilket
innebär att de inte ger rätt att delta i nyemissionen. Slutlig registrering på VP-konto sker först efter
avstämningsdagen för nyemission.

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, ska en
omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler.
omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier,
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

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

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 den volymvägda genomsnittskursen för Aktien varje
börsdag under teckningstiden enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista. I avsaknad av notering
av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste noterade köpkursen ingå
i beräkningen. Dag utan notering av varken 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 minus
emissionskursen för den nya Aktien
___________________________________________________
antalet Aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två
Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.
Teckning verkställs ej under tiden från emissionsbeslutet till den dag då den omräknade
Teckningskursen fastställts enligt vad ovan sagts.
D. Emission av teckningsoptioner enligt 14 kap aktiebolagslagen eller konvertibler enligt 15 kap
aktiebolagslagen
Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap aktiebolagslagen eller konvertibler
enligt 15 kap aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller
kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning – ska beträffande rätten till deltagande i
emissionen bestämmelserna i 10 C första stycket (1) och (2) tillämpas på motsvarande sätt.
Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer ska en
omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:
omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier,
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under
den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens
genomsnittskurs)
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

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 som angivits i 10 C ovan.
Teckningsrättens värde ska anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen av affärer i
teckningsrätter för varje börsdag under teckningstiden enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista.
I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte
ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två
Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Teckning verkställs ej under tiden från emissionsbeslutet till den dag den omräknade Teckningskursen
fastställts, enligt vad ovan sagts.
E. Erbjudande till aktieägarna i andra fall än som avses i 10 A–D ovan
Skulle Bolaget i andra fall än som avses i 10 A–D ovan rikta ett 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, ska vid Teckning, som påkallas på sådan tid, att därigenom
erhållen Aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet omräkning ske dels av Teckningskursen, dels
av det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande
formler:
omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier,
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

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 (deltaganderättens värde)

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av x Aktiens genomsnittskurs ökad med
deltaganderättens värde
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.
Deltaganderättens värde ska anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Aktien varje
börsdag under teckningstiden enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista. I avsaknad av notering
av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste noterade köpkursen ingå
i beräkningen. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
För det fall att handel med deltaganderätter som avses i föregående stycket ej ägt rum, ska omräkningen
av Teckningskursen och det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, ske med
tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta avsnitt 10 E, varvid följande ska gälla.
Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen av affärer i dessa
värdepapper eller rättigheter för varje börsdag under 25 börsdagar vid Spotlight Stock Market, 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 börsdagar. Om sådan notering 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.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter
erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs efter det att sådant fastställande
skett.
Teckning verkställs ej under tiden från beslut om erbjudande till den dag den omräknade
Teckningskursen fastställts enligt vad ovan sagts.
F. Nyemission eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler
Genomför Bolaget åtgärd enligt 10 C, D eller E äger Bolaget besluta att ge samtliga
Teckningsoptionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid
ska varje Teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att Teckning ej verkställts, anses vara ägare till
det antal Aktier som Teckningsoptionsinnehavarna 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 10 E ovan, ska vad i
föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning; dock att det antal Aktier som
Teckningsoptionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter det antal Aktier,
som varje Teckningsoption berättigade till Teckning av vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.
Om Bolaget skulle besluta att ge Teckningsoptionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med
bestämmelserna i detta avsnitt 10 F, ska någon omräkning enligt 10 C, D eller E ovan inte äga rum.
G. Kontant utdelning till aktieägarna
Fattar Bolaget beslut om kontant utdelning till aktieägarna ska, vid Teckning som påkallas på sådan tid
att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, en omräkning ske dels
av Teckningskursen, dels av det antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler.
omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under
en period om 25 börsdagar fr o m den dag då Aktien noteras utan
rätt till utdelning (Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning som utbetalas per
Aktie

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av x Aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning
som utbetalas per Aktie
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittliga börskurs ska fastställas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som varje
Teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av ovan angiven
period om tjugofem (25) börsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Teckning verkställs ej under tiden från utdelningsbeslutet till den dag då den omräknade
Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier fastställts enligt vad ovan sagts.
H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är
obligatorisk, ska Teckningskursen och det antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna
omräknas av Bolaget enligt följande formler:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under
en tid av 25 börsdagar 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

=

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att
teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med ett belopp som
återbetalas per Aktie
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittliga börskurs ska fastställas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska istället för det faktiska
belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:
beräknat
=
återbetalningsbelopp per
Aktie

det faktiska belopp som återbetalas per Aktie minskat med Aktiens
genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar 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 1

Aktiens genomsnittliga börskurs ska fastställas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och antalet Aktier fastställs av Bolaget två Bankdagar
efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar 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 om Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapital –
skulle genomföra återköp av Aktier men där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden 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,
utföras av Bolaget med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta avsnitt 10 H.
I. Ändamålsenlig omräkning
Genomför Bolaget åtgärd som avses i detta avsnitt 10, eller annan liknande åtgärd med liknande effekt
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 Teckningsoptionsinnehavarna 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.
J. Avrundning
Vid omräkning av Teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till närmast jämnt tiotal öre varvid
5 öre ska avrundas uppåt. Antalet Aktier avrundas till två decimaler.
K. Notering
Vad som ovan sagts rörande notering på Spotlight Stock Market ska gälla även för det fall Bolagets
Aktier är föremål för notering på annat likvärdigt sätt. Hänvisning till Spotlight Stock Market ska då avse
sådan reglerad marknad eller annan marknadsplats.
Om Bolaget inte är noterat när omräkning ska ske, så ska Bolaget genomföra omräkning på ett sätt som
är ändamålsenligt i syfte att en sådan omräkning leder till ett skäligt resultat.

§ 11 Fusion, likvidation, delning och konkurs
A. Fusion
Skulle bolagsstämman godkänna en fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen eller annan
motsvarande associationsrättslig lagstiftning, 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
Teckningsoptionsinnehavare genom meddelande enligt avsnitt 9 ovan underrättas om fusionsavsikten.
I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen
samt ska Teckningsoptionsinnehavare erinras om att anmälan om 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 Teckningsoptionsinnehavare –
oavsett vad som i avsnitt 4 ovan 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 femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom
Bolaget ska uppgå i annat bolag ska godkännas.
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, eller annan
motsvarande associationsrättslig lagstiftning, ska följande gälla.
Äger ett moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta
en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för
anmälan om Teckning enligt avsnitt 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 avsnitt 11 A, ska – oavsett vad
som i avsnitt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – Teckningsoptionsinnehavare
äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom
meddelande enligt 9 ovan erinra Teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om
Teckning ej får ske efter slutdagen.
B. Likvidation
Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett
likvidationsgrunden, Teckning ej därefter påkallas. Rätten att göra anmälan om Teckning upphör i och
med likvidationsbeslutet oavsett om detta vunnit laga kraft eller ej. Senast två månader innan
bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i likvidation jämlikt 25 kap 1 §
aktiebolagslagen, ska Teckningsoptionsinnehavarna genom meddelande enligt avsnitt 9 ovan
underrättas om den planerade 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 planerad likvidation enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavare
- oavsett vad som i övrigt gäller om rätt till Teckning enligt avsnitt 4 ovan - äga rätt att teckna från den
dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas vid sådan tid att Aktien kan
företrädas vid den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.
C. Delning
Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, varigenom
Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra
aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, ska, förutsatt att delningen registreras vid
Bolagsverket, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför
rätt till erhållande av delningsvederlag, av Bolaget tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett
omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna, så långt möjligt enligt principerna i
10 G ovan.
Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot vederlag till
aktieägarna i Bolaget ska så långt möjligt bestämmelserna i 11 A ovan äga motsvarande tillämpning,
innebärande bl.a. att rätten att göra anmälan om Teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24
kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Teckningsoptionsinnehavare ska ske senast en
månad innan den bolagsstämma som ska ta ställning till delningsplanen.

D. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning
Oavsett vad som under 11 A, B och C sagts om att Teckning ej får ske i samband med fusion, likvidation
eller delning ska rätten att teckna åter inträda för det fall att fusionen respektive delningen ej genomförs
eller likvidationen upphör.
E. Konkurs
För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Teckning ej därefter ske från tidpunkten för
konkursbeslutet. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får Teckning återigen ske.

§ 12 Begränsning av ansvar
Beträffande de på Bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för
skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd,
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout, även om Bolaget själv vidtar eller är föremål för
sådan åtgärd, i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479).
Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt
aktsamt. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
Föreligger hinder för Bolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av
omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse
av uppskjuten betalning ska Bolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på
förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Bolaget inte skyldigt att betala ränta efter högre räntesats än som
motsvarar vid varje tid gällande referensränta med tillägg för två procentenheter.
Är Bolaget till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning, har
Bolaget för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på
förfallodagen.
Ovanstående begränsning av ansvar gäller även av Bolaget anlitat
värderingsinstitut eller bank.

värdepappersinstitut,

§ 13 Ändringar av villkor
Bolaget äger 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 Teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte försämras.

§ 14 Sekretess
Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Teckningsoptionsinnehavare.
Om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear har Bolaget rätt att få följande uppgifter från Euroclear
om Teckningsoptionsinnehavaren konto i Bolagets avstämningsregister:
(i)

Innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress; och

(ii)

antal Teckningsoptioner.

§ 15 Tillämplig lag och forum
Svensk rätt (utan hänsyn till dess lagvalsregler) ska tillämpas på dessa villkor. Tvist som uppstår i
anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas på Bolagets
begäran. Om Skiljedomsreglerna ska tillämpas, ska Bolaget ha rätt att bestämma huruvida
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö, Sverige och
språket för förfarandet ska vara engelska, om inte Teckningsoptionsinnehavaren är svensk. Parterna till
skiljeförfarandet ska hålla förfarandet strikt konfidentiellt.
______________________

Villkor för teckningsoptioner serie 2019/2021:1 avseende nyteckning av aktier i
SensoDetect Aktiebolag (publ)

§ 1 Definitioner
I föreliggande villkor ska följande begrepp ha den innebörd som anges nedan, vilken ska gälla oavsett
om de uttrycks som singular eller plural.

”Aktier”

aktier i Bolaget;

”Avstämningsbolag”

bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och
anslutit sina aktier till Euroclear;

”Avstämningskonto”

Värdepapperkonto hos Euroclear där respektive innehavares
innehav av teckningsoptioner är registrerat eller, i förekommande
fall, innehav av aktier i Bolaget som tillkommer genom att Teckning
ska registreras;

”Bankdag”

en dag (förutom lördag eller söndag) på vilken banker i Sverige i
allmänhet är öppna och utför tjänster;

”Bolaget”

SensoDetect Aktiebolag (publ), org.nr 556682-7464;

”Euroclear”

Euroclear Sweden AB eller motsvarande institut enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument;

”Styrelsen”

Bolagets styrelse från tid till annan;

”Teckning”

teckning med utnyttjande av teckningsoption, av nya Aktier i Bolaget
mot betalning i pengar i enlighet med dessa villkor;

”Teckningskurs”

definieras nedan i avsnitt 5;

”Teckningsoption”

en rätt att teckna nya Aktier i Bolaget mot betalning i enlighet med
dessa villkor;

”Teckningsoptionsinnehavare” innehavare av en Teckningsoption; och
”Teckningsperioden”

definieras nedan i avsnitt 4.

§ 2 Teckningsoptioner
Det sammanlagda antalet Teckningsoptioner i serie 2019/2021:1 uppgår till högst 3 000 000.
§ 3 Registrering och kontoförande institut
Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument, varför några fysiska teckningsoptionsbevis inte kommer att ges ut.
Teckningsoptionerna registreras för innehavarnas räkning på deras respektive Avstämningskonto.
Registreringsåtgärder som avser Teckningsoptionsinnehavares Avstämningskonto, genomförs av
Bolaget anlitad bank eller annat kontoförande institut.
§ 4 Rätt att teckna nya Aktier
Teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner i serie 2019/2021:1 kan äga rum under perioden från
och med den 1 november 2021 till och med den 10 december 2021.
Varje Teckningsoption berättigar innehavaren att Teckna en (1) Aktie i Bolaget.
§ 5 Teckningskurs
Teckningskursen per Aktie ska per aktie ska vara 1,50 kronor.
§ 6 Teckning av Aktier
Teckning sker genom att fastställd och av Bolaget och kontoförande institut tillhandahållen
anmälningssedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till Bolaget eller till ett av
Bolaget anvisat kontoförande institut. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.
Anmälningssedel om Teckning ska vara Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut
tillhanda senast kl. 15.00 (svensk tid) den dagen utnyttjande sker. Utnyttjande som sker efter kl. 15.00
(svensk tid) viss dag, ska anses ha kommit Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut
tillhanda nästkommande dag.
Inges inte anmälan om Teckning inom i avsnitt 4 angiven tid, upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna
att gälla.
Teckning verkställs av Bolaget genom att de nya Aktierna upptas som interimsaktier i aktieboken till
dess att Bolagsverket registrerat de nya Aktierna, varefter interimsaktierna omvandlas till Aktier.
§ 7 Betalning av Aktier
Samtidigt med Teckning ska betalning erläggas för det antal Aktier som Teckningen avser. Betalning
ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto.

§ 8 Utdelning på ny Aktie
Aktie, som tillkommit på grund av Teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning av Aktier genom utnyttjande
av Teckningsoptionerna verkställts.
§ 9 Meddelanden
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska tillställas en Teckningsoptionsinnehavare per e-post till
sådan e-postadress som skriftligen meddelats till Styrelsen av sådan Teckningsoptionshavare (eller
sådan annan e-post-adress som är känd för Bolaget). Om Teckningsoptionsinnehavaren inte har
meddelat någon e-postadress till Styrelsen, har Bolaget ingen skyldighet att skicka meddelanden
rörande Teckningsoptionerna till sådan Teckningsoptionsinnehavare.
§ 10 Omräkning av Teckningskurs m.m.
Beträffande den rätt som ska tillkomma Teckningsoptionsinnehavare i de situationer som anges nedan
ska följande gälla:
A. Fondemission
Vid fondemission ska Teckning, som påkallas på sådan tid att aktietilldelning inte kan verkställas senast
på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om fondemission, verkställas först
sedan stämman beslutat om fondemission. Aktier som tillkommer på grund av Teckning som verkställs
efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på VP-konto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i
fondemission. Slutlig registrering på VP-konto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission ska en omräkning ske av dels det antal
Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar, dels Teckningskursen. Omräkningen utförs av Bolaget
enligt följande formler:

omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

föregående Teckningskurs x antalet Aktier före fondemissionen
______________________________________________
antalet Aktier efter fondemissionen

föregående antal Aktier, vartill varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av x antalet Aktier efter fondemissionen
______________________________________________
antalet Aktier före fondemissionen

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen liksom omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption
berättigar Teckning av, fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om
fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Sammanläggning eller uppdelning (split)
Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av Aktierna, ska 10 A ovan äga
motsvarande tillämpning, i vilket fall avstämningsdagen ska anses vara den dag då sammanläggningen
eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran av Bolaget.
C. Nyemission av Aktier
Genomför Bolaget en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant
betalning eller betalning genom kvittning - ska följande gälla:
(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 delta i emissionen.

(2)

Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning, som påkallas på sådan tid att den inte
kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om
nyemission, verkställas först sedan stämman beslutat om emission. Aktie, som tillkommer på
grund av Teckning som verkställs efter emissionsbeslutet, upptas interimistiskt på VP-konto vilket
innebär att de inte ger rätt att delta i nyemissionen. Slutlig registrering på VP-konto sker först efter
avstämningsdagen för nyemission.

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, ska en
omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler.
omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier,
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

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

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 den volymvägda genomsnittskursen för Aktien varje
börsdag under teckningstiden enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista. I avsaknad av notering
av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste noterade köpkursen ingå
i beräkningen. Dag utan notering av varken 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 minus
emissionskursen för den nya Aktien
___________________________________________________
antalet Aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två
Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.
Teckning verkställs ej under tiden från emissionsbeslutet till den dag då den omräknade
Teckningskursen fastställts enligt vad ovan sagts.
D. Emission av teckningsoptioner enligt 14 kap aktiebolagslagen eller konvertibler enligt 15 kap
aktiebolagslagen
Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap aktiebolagslagen eller konvertibler
enligt 15 kap aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller
kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning – ska beträffande rätten till deltagande i
emissionen bestämmelserna i 10 C första stycket (1) och (2) tillämpas på motsvarande sätt.
Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer ska en
omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar.
Omräkningen utförs 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

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.
Teckningsrättens värde ska anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen av affärer i
teckningsrätter för varje börsdag under teckningstiden enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista.
I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte
ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två
Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Teckning verkställs ej under tiden från emissionsbeslutet till den dag den omräknade Teckningskursen
fastställts, enligt vad ovan sagts.
E. Erbjudande till aktieägarna i andra fall än som avses i 10 A–D ovan
Skulle Bolaget i andra fall än som avses i 10 A–D ovan rikta ett 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, ska vid Teckning, som påkallas på sådan tid, att därigenom
erhållen Aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet omräkning ske dels av Teckningskursen, dels
av det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande
formler:
omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier,
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

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 (deltaganderättens värde)

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av x Aktiens genomsnittskurs ökad med
deltaganderättens värde
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.
Deltaganderättens värde ska anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Aktien varje
börsdag under teckningstiden enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista. I avsaknad av notering
av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste noterade köpkursen ingå
i beräkningen. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
För det fall att handel med deltaganderätter som avses i föregående stycket ej ägt rum, ska omräkningen
av Teckningskursen och det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, ske med
tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta avsnitt 10 E, varvid följande ska gälla.
Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen av affärer i dessa
värdepapper eller rättigheter för varje börsdag under 25 börsdagar vid Spotlight Stock Market, 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 börsdagar. Om sådan notering 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.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter
erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs efter det att sådant fastställande
skett.
Teckning verkställs ej under tiden från beslut om erbjudande till den dag den omräknade
Teckningskursen fastställts enligt vad ovan sagts.
F. Nyemission eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler
Genomför Bolaget åtgärd enligt 10 C, D eller E äger Bolaget besluta att ge samtliga
Teckningsoptionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid
ska varje Teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att Teckning ej verkställts, anses vara ägare till
det antal Aktier som Teckningsoptionsinnehavarna 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 10 E ovan, ska vad i
föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning; dock att det antal Aktier som
Teckningsoptionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter det antal Aktier,
som varje Teckningsoption berättigade till Teckning av vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.
Om Bolaget skulle besluta att ge Teckningsoptionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med
bestämmelserna i detta avsnitt 10 F, ska någon omräkning enligt 10 C, D eller E ovan inte äga rum.
G. Kontant utdelning till aktieägarna
Fattar Bolaget beslut om kontant utdelning till aktieägarna ska, vid Teckning som påkallas på sådan tid
att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, en omräkning ske dels
av Teckningskursen, dels av det antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler.
omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under
en period om 25 börsdagar fr o m den dag då Aktien noteras utan
rätt till utdelning (Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning som utbetalas per
Aktie

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av x Aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning
som utbetalas per Aktie
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittliga börskurs ska fastställas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som varje
Teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av ovan angiven
period om tjugofem (25) börsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Teckning verkställs ej under tiden från utdelningsbeslutet till den dag då den omräknade
Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier fastställts enligt vad ovan sagts.
H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är
obligatorisk, ska Teckningskursen och det antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna
omräknas av Bolaget enligt följande formler:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under
en tid av 25 börsdagar 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

=

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att
teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med ett belopp som
återbetalas per Aktie
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittliga börskurs ska fastställas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska istället för det faktiska
belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:
beräknat
=
återbetalningsbelopp per
Aktie

det faktiska belopp som återbetalas per Aktie minskat med Aktiens
genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar 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 1

Aktiens genomsnittliga börskurs ska fastställas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och antalet Aktier fastställs av Bolaget två Bankdagar
efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar 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 om Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapital –
skulle genomföra återköp av Aktier men där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden 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,
utföras av Bolaget med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta avsnitt 10 H.
I. Ändamålsenlig omräkning
Genomför Bolaget åtgärd som avses i detta avsnitt 10, eller annan liknande åtgärd med liknande effekt
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 Teckningsoptionsinnehavarna 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.
J. Avrundning
Vid omräkning av Teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till närmast jämnt tiotal öre varvid
5 öre ska avrundas uppåt. Antalet Aktier avrundas till två decimaler.
K. Notering
Vad som ovan sagts rörande notering på Spotlight Stock Market ska gälla även för det fall Bolagets
Aktier är föremål för notering på annat likvärdigt sätt. Hänvisning till Spotlight Stock Market ska då avse
sådan reglerad marknad eller annan marknadsplats.
Om Bolaget inte är noterat när omräkning ska ske, så ska Bolaget genomföra omräkning på ett sätt som
är ändamålsenligt i syfte att en sådan omräkning leder till ett skäligt resultat.
§ 11 Fusion, likvidation, delning och konkurs
A. Fusion
Skulle bolagsstämman godkänna en fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen eller annan
motsvarande associationsrättslig lagstiftning, 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
Teckningsoptionsinnehavare genom meddelande enligt avsnitt 9 ovan underrättas om fusionsavsikten.
I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen
samt ska Teckningsoptionsinnehavare erinras om att anmälan om 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 Teckningsoptionsinnehavare –
oavsett vad som i avsnitt 4 ovan 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 femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom
Bolaget ska uppgå i annat bolag ska godkännas.
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, eller annan
motsvarande associationsrättslig lagstiftning, ska följande gälla.
Äger ett moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta
en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för
anmälan om Teckning enligt avsnitt 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 avsnitt 11 A, ska – oavsett vad
som i avsnitt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – Teckningsoptionsinnehavare
äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom
meddelande enligt 9 ovan erinra Teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om
Teckning ej får ske efter slutdagen.
B. Likvidation
Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett
likvidationsgrunden, Teckning ej därefter påkallas. Rätten att göra anmälan om Teckning upphör i och
med likvidationsbeslutet oavsett om detta vunnit laga kraft eller ej. Senast två månader innan
bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i likvidation jämlikt 25 kap 1 §
aktiebolagslagen, ska Teckningsoptionsinnehavarna genom meddelande enligt avsnitt 9 ovan
underrättas om den planerade 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 planerad likvidation enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavare
- oavsett vad som i övrigt gäller om rätt till Teckning enligt avsnitt 4 ovan - äga rätt att teckna från den
dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas vid sådan tid att Aktien kan
företrädas vid den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.
C. Delning
Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, varigenom
Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra
aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, ska, förutsatt att delningen registreras vid
Bolagsverket, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför
rätt till erhållande av delningsvederlag, av Bolaget tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett
omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna, så långt möjligt enligt principerna i
10 G ovan.
Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot vederlag till
aktieägarna i Bolaget ska så långt möjligt bestämmelserna i 11 A ovan äga motsvarande tillämpning,
innebärande bl.a. att rätten att göra anmälan om Teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24
kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Teckningsoptionsinnehavare ska ske senast en
månad innan den bolagsstämma som ska ta ställning till delningsplanen.

D. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning
Oavsett vad som under 11 A, B och C sagts om att Teckning ej får ske i samband med fusion, likvidation
eller delning ska rätten att teckna åter inträda för det fall att fusionen respektive delningen ej genomförs
eller likvidationen upphör.
E. Konkurs
För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Teckning ej därefter ske från tidpunkten för
konkursbeslutet. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får Teckning återigen ske.
§ 12 Begränsning av ansvar
Beträffande de på Bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för
skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd,
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout, även om Bolaget själv vidtar eller är föremål för
sådan åtgärd, i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479).
Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt
aktsamt. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
Föreligger hinder för Bolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av
omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse
av uppskjuten betalning ska Bolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på
förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Bolaget inte skyldigt att betala ränta efter högre räntesats än som
motsvarar vid varje tid gällande referensränta med tillägg för två procentenheter.
Är Bolaget till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning, har
Bolaget för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på
förfallodagen.
Ovanstående begränsning av ansvar gäller även av Bolaget anlitat
värderingsinstitut eller bank.

värdepappersinstitut,

§ 13 Ändringar av villkor
Bolaget äger 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 Teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte försämras.
§ 14 Sekretess
Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Teckningsoptionsinnehavare.
Om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear har Bolaget rätt att få följande uppgifter från Euroclear
om Teckningsoptionsinnehavaren konto i Bolagets avstämningsregister:
(i)

Innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress; och

(ii)

antal Teckningsoptioner.

§ 15 Tillämplig lag och forum
Svensk rätt (utan hänsyn till dess lagvalsregler) ska tillämpas på dessa villkor. Tvist som uppstår i
anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas på Bolagets
begäran. Om Skiljedomsreglerna ska tillämpas, ska Bolaget ha rätt att bestämma huruvida
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö, Sverige och
språket för förfarandet ska vara engelska, om inte Teckningsoptionsinnehavaren är svensk. Parterna till
skiljeförfarandet ska hålla förfarandet strikt konfidentiellt.
______________________

Villkor för teckningsoptioner serie 2019/2021:2 avseende nyteckning av aktier i
SensoDetect Aktiebolag (publ)

§ 1 Definitioner
I föreliggande villkor ska följande begrepp ha den innebörd som anges nedan, vilken ska gälla oavsett
om de uttrycks som singular eller plural.

”Aktier”

aktier i Bolaget;

”Avstämningsbolag”

bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och
anslutit sina aktier till Euroclear;

”Avstämningskonto”

Värdepapperkonto hos Euroclear där respektive innehavares
innehav av teckningsoptioner är registrerat eller, i förekommande
fall, innehav av aktier i Bolaget som tillkommer genom att Teckning
ska registreras;

”Bankdag”

en dag (förutom lördag eller söndag) på vilken banker i Sverige i
allmänhet är öppna och utför tjänster;

”Bolaget”

SensoDetect Aktiebolag (publ), org.nr 556682-7464;

”Euroclear”

Euroclear Sweden AB eller motsvarande institut enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument;

”Styrelsen”

Bolagets styrelse från tid till annan;

”Teckning”

teckning med utnyttjande av teckningsoption, av nya Aktier i Bolaget
mot betalning i pengar i enlighet med dessa villkor;

”Teckningskurs”

definieras nedan i avsnitt 5;

”Teckningsoption”

en rätt att teckna nya Aktier i Bolaget mot betalning i enlighet med
dessa villkor;

”Teckningsoptionsinnehavare” innehavare av en Teckningsoption; och
”Teckningsperioden”

definieras nedan i avsnitt 4.

§ 2 Teckningsoptioner
Det sammanlagda antalet Teckningsoptioner i serie 2019/2021:2 uppgår till högst 2 500 000.
§ 3 Registrering och kontoförande institut
Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument, varför några fysiska teckningsoptionsbevis inte kommer att ges ut.
Teckningsoptionerna registreras för innehavarnas räkning på deras respektive Avstämningskonto.
Registreringsåtgärder som avser Teckningsoptionsinnehavares Avstämningskonto, genomförs av
Bolaget anlitad bank eller annat kontoförande institut.
§ 4 Rätt att teckna nya Aktier
Teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner i serie 2019/2021:2 kan äga rum under perioden från
och med den 1 november 2021 till och med den 10 december 2021.
Varje Teckningsoption berättigar innehavaren att Teckna en (1) Aktie i Bolaget.
§ 5 Teckningskurs
Teckningskursen per Aktie ska per aktie ska vara 1,50 kronor.
§ 6 Teckning av Aktier
Teckning sker genom att fastställd och av Bolaget och kontoförande institut tillhandahållen
anmälningssedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till Bolaget eller till ett av
Bolaget anvisat kontoförande institut. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.
Anmälningssedel om Teckning ska vara Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut
tillhanda senast kl. 15.00 (svensk tid) den dagen utnyttjande sker. Utnyttjande som sker efter kl. 15.00
(svensk tid) viss dag, ska anses ha kommit Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut
tillhanda nästkommande dag.
Inges inte anmälan om Teckning inom i avsnitt 4 angiven tid, upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna
att gälla.
Teckning verkställs av Bolaget genom att de nya Aktierna upptas som interimsaktier i aktieboken till
dess att Bolagsverket registrerat de nya Aktierna, varefter interimsaktierna omvandlas till Aktier.
§ 7 Betalning av Aktier
Samtidigt med Teckning ska betalning erläggas för det antal Aktier som Teckningen avser. Betalning
ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto.

§ 8 Utdelning på ny Aktie
Aktie, som tillkommit på grund av Teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning av Aktier genom utnyttjande
av Teckningsoptionerna verkställts.
§ 9 Meddelanden
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska tillställas en Teckningsoptionsinnehavare per e-post till
sådan e-postadress som skriftligen meddelats till Styrelsen av sådan Teckningsoptionshavare (eller
sådan annan e-post-adress som är känd för Bolaget). Om Teckningsoptionsinnehavaren inte har
meddelat någon e-postadress till Styrelsen, har Bolaget ingen skyldighet att skicka meddelanden
rörande Teckningsoptionerna till sådan Teckningsoptionsinnehavare.
§ 10 Omräkning av Teckningskurs m.m.
Beträffande den rätt som ska tillkomma Teckningsoptionsinnehavare i de situationer som anges nedan
ska följande gälla:
A. Fondemission
Vid fondemission ska Teckning, som påkallas på sådan tid att aktietilldelning inte kan verkställas senast
på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om fondemission, verkställas först
sedan stämman beslutat om fondemission. Aktier som tillkommer på grund av Teckning som verkställs
efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på VP-konto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i
fondemission. Slutlig registrering på VP-konto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission ska en omräkning ske av dels det antal
Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar, dels Teckningskursen. Omräkningen utförs av Bolaget
enligt följande formler:

omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

föregående Teckningskurs x antalet Aktier före fondemissionen
______________________________________________
antalet Aktier efter fondemissionen

föregående antal Aktier, vartill varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av x antalet Aktier efter fondemissionen
______________________________________________
antalet Aktier före fondemissionen

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen liksom omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption
berättigar Teckning av, fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om
fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Sammanläggning eller uppdelning (split)
Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av Aktierna, ska 10 A ovan äga
motsvarande tillämpning, i vilket fall avstämningsdagen ska anses vara den dag då sammanläggningen
eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran av Bolaget.
C. Nyemission av Aktier
Genomför Bolaget en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant
betalning eller betalning genom kvittning - ska följande gälla:
(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 delta i emissionen.

(2)

Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning, som påkallas på sådan tid att den inte
kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om
nyemission, verkställas först sedan stämman beslutat om emission. Aktie, som tillkommer på
grund av Teckning som verkställs efter emissionsbeslutet, upptas interimistiskt på VP-konto vilket
innebär att de inte ger rätt att delta i nyemissionen. Slutlig registrering på VP-konto sker först efter
avstämningsdagen för nyemission.

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, ska en
omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler.
omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier,
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

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

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 den volymvägda genomsnittskursen för Aktien varje
börsdag under teckningstiden enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista. I avsaknad av notering
av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste noterade köpkursen ingå
i beräkningen. Dag utan notering av varken 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 minus
emissionskursen för den nya Aktien
___________________________________________________
antalet Aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två
Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.
Teckning verkställs ej under tiden från emissionsbeslutet till den dag då den omräknade
Teckningskursen fastställts enligt vad ovan sagts.
D. Emission av teckningsoptioner enligt 14 kap aktiebolagslagen eller konvertibler enligt 15 kap
aktiebolagslagen
Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap aktiebolagslagen eller konvertibler
enligt 15 kap aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller
kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning – ska beträffande rätten till deltagande i
emissionen bestämmelserna i 10 C första stycket (1) och (2) tillämpas på motsvarande sätt.
Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer ska en
omräkning ske dels av Teckningskursen, dels av antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar.
Omräkningen utförs 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

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.
Teckningsrättens värde ska anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen av affärer i
teckningsrätter för varje börsdag under teckningstiden enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista.
I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte
ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget två
Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Teckning verkställs ej under tiden från emissionsbeslutet till den dag den omräknade Teckningskursen
fastställts, enligt vad ovan sagts.
E. Erbjudande till aktieägarna i andra fall än som avses i 10 A–D ovan
Skulle Bolaget i andra fall än som avses i 10 A–D ovan rikta ett 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, ska vid Teckning, som påkallas på sådan tid, att därigenom
erhållen Aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet omräkning ske dels av Teckningskursen, dels
av det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande
formler:
omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier,
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

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 (deltaganderättens värde)

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av x Aktiens genomsnittskurs ökad med
deltaganderättens värde
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.
Deltaganderättens värde ska anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Aktien varje
börsdag under teckningstiden enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista. I avsaknad av notering
av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste noterade köpkursen ingå
i beräkningen. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
För det fall att handel med deltaganderätter som avses i föregående stycket ej ägt rum, ska omräkningen
av Teckningskursen och det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, ske med
tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta avsnitt 10 E, varvid följande ska gälla.
Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen av affärer i dessa
värdepapper eller rättigheter för varje börsdag under 25 börsdagar vid Spotlight Stock Market, 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 börsdagar. Om sådan notering 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.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter
erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs efter det att sådant fastställande
skett.
Teckning verkställs ej under tiden från beslut om erbjudande till den dag den omräknade
Teckningskursen fastställts enligt vad ovan sagts.
F. Nyemission eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler
Genomför Bolaget åtgärd enligt 10 C, D eller E äger Bolaget besluta att ge samtliga
Teckningsoptionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid
ska varje Teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att Teckning ej verkställts, anses vara ägare till
det antal Aktier som Teckningsoptionsinnehavarna 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 10 E ovan, ska vad i
föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning; dock att det antal Aktier som
Teckningsoptionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter det antal Aktier,
som varje Teckningsoption berättigade till Teckning av vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.
Om Bolaget skulle besluta att ge Teckningsoptionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med
bestämmelserna i detta avsnitt 10 F, ska någon omräkning enligt 10 C, D eller E ovan inte äga rum.
G. Kontant utdelning till aktieägarna
Fattar Bolaget beslut om kontant utdelning till aktieägarna ska, vid Teckning som påkallas på sådan tid
att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, en omräkning ske dels
av Teckningskursen, dels av det antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna.
Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler.
omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier
=
som varje
Teckningsoption
berättigar till Teckning av

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under
en period om 25 börsdagar fr o m den dag då Aktien noteras utan
rätt till utdelning (Aktiens genomsnittskurs)
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning som utbetalas per
Aktie

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av x Aktiens genomsnittskurs ökad med den utdelning
som utbetalas per Aktie
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittliga börskurs ska fastställas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.
Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som varje
Teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av ovan angiven
period om tjugofem (25) börsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Teckning verkställs ej under tiden från utdelningsbeslutet till den dag då den omräknade
Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier fastställts enligt vad ovan sagts.
H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är
obligatorisk, ska Teckningskursen och det antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna
omräknas av Bolaget enligt följande formler:
omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under
en tid av 25 börsdagar 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

=

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att
teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med ett belopp som
återbetalas per Aktie
___________________________________________________
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittliga börskurs ska fastställas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska istället för det faktiska
belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:
beräknat
=
återbetalningsbelopp per
Aktie

det faktiska belopp som återbetalas per Aktie minskat med Aktiens
genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar 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 1

Aktiens genomsnittliga börskurs ska fastställas i enlighet med vad som angivits i 10 C ovan.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och antalet Aktier fastställs av Bolaget två Bankdagar
efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar 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 om Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapital –
skulle genomföra återköp av Aktier men där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden 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,
utföras av Bolaget med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta avsnitt 10 H.
I. Ändamålsenlig omräkning
Genomför Bolaget åtgärd som avses i detta avsnitt 10, eller annan liknande åtgärd med liknande effekt
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 Teckningsoptionsinnehavarna 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.
J. Avrundning
Vid omräkning av Teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till närmast jämnt tiotal öre varvid
5 öre ska avrundas uppåt. Antalet Aktier avrundas till två decimaler.
K. Notering
Vad som ovan sagts rörande notering på Spotlight Stock Market ska gälla även för det fall Bolagets
Aktier är föremål för notering på annat likvärdigt sätt. Hänvisning till Spotlight Stock Market ska då avse
sådan reglerad marknad eller annan marknadsplats.
Om Bolaget inte är noterat när omräkning ska ske, så ska Bolaget genomföra omräkning på ett sätt som
är ändamålsenligt i syfte att en sådan omräkning leder till ett skäligt resultat.
§ 11 Fusion, likvidation, delning och konkurs
A. Fusion
Skulle bolagsstämman godkänna en fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen eller annan
motsvarande associationsrättslig lagstiftning, 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
Teckningsoptionsinnehavare genom meddelande enligt avsnitt 9 ovan underrättas om fusionsavsikten.
I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen
samt ska Teckningsoptionsinnehavare erinras om att anmälan om 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 Teckningsoptionsinnehavare –
oavsett vad som i avsnitt 4 ovan 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 femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom
Bolaget ska uppgå i annat bolag ska godkännas.
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, eller annan
motsvarande associationsrättslig lagstiftning, ska följande gälla.
Äger ett moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta
en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för
anmälan om Teckning enligt avsnitt 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 avsnitt 11 A, ska – oavsett vad
som i avsnitt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – Teckningsoptionsinnehavare
äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom
meddelande enligt 9 ovan erinra Teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om
Teckning ej får ske efter slutdagen.
B. Likvidation
Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett
likvidationsgrunden, Teckning ej därefter påkallas. Rätten att göra anmälan om Teckning upphör i och
med likvidationsbeslutet oavsett om detta vunnit laga kraft eller ej. Senast två månader innan
bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i likvidation jämlikt 25 kap 1 §
aktiebolagslagen, ska Teckningsoptionsinnehavarna genom meddelande enligt avsnitt 9 ovan
underrättas om den planerade 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 planerad likvidation enligt ovan, ska Teckningsoptionsinnehavare
- oavsett vad som i övrigt gäller om rätt till Teckning enligt avsnitt 4 ovan - äga rätt att teckna från den
dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas vid sådan tid att Aktien kan
företrädas vid den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.
C. Delning
Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, varigenom
Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra
aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, ska, förutsatt att delningen registreras vid
Bolagsverket, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför
rätt till erhållande av delningsvederlag, av Bolaget tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett
omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna, så långt möjligt enligt principerna i
10 G ovan.
Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot vederlag till
aktieägarna i Bolaget ska så långt möjligt bestämmelserna i 11 A ovan äga motsvarande tillämpning,
innebärande bl.a. att rätten att göra anmälan om Teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24
kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Teckningsoptionsinnehavare ska ske senast en
månad innan den bolagsstämma som ska ta ställning till delningsplanen.

D. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning
Oavsett vad som under 11 A, B och C sagts om att Teckning ej får ske i samband med fusion, likvidation
eller delning ska rätten att teckna åter inträda för det fall att fusionen respektive delningen ej genomförs
eller likvidationen upphör.
E. Konkurs
För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Teckning ej därefter ske från tidpunkten för
konkursbeslutet. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får Teckning återigen ske.
§ 12 Begränsning av ansvar
Beträffande de på Bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för
skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd,
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout, även om Bolaget själv vidtar eller är föremål för
sådan åtgärd, i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479).
Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt
aktsamt. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
Föreligger hinder för Bolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av
omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse
av uppskjuten betalning ska Bolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på
förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Bolaget inte skyldigt att betala ränta efter högre räntesats än som
motsvarar vid varje tid gällande referensränta med tillägg för två procentenheter.
Är Bolaget till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning, har
Bolaget för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på
förfallodagen.
Ovanstående begränsning av ansvar gäller även
värderingsinstitut eller bank.

av Bolaget anlitat

värdepappersinstitut,

§ 13 Ändringar av villkor
Bolaget äger 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 Teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte försämras.
§ 14 Sekretess
Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Teckningsoptionsinnehavare.
Om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear har Bolaget rätt att få följande uppgifter från Euroclear
om Teckningsoptionsinnehavaren konto i Bolagets avstämningsregister:
(i)

Innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress; och

(ii)

antal Teckningsoptioner.

§ 15 Tillämplig lag och forum
Svensk rätt (utan hänsyn till dess lagvalsregler) ska tillämpas på dessa villkor. Tvist som uppstår i
anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas på Bolagets
begäran. Om Skiljedomsreglerna ska tillämpas, ska Bolaget ha rätt att bestämma huruvida
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö, Sverige och
språket för förfarandet ska vara engelska, om inte Teckningsoptionsinnehavaren är svensk. Parterna till
skiljeförfarandet ska hålla förfarandet strikt konfidentiellt.
______________________

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen för väsentliga
händelser
Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för SensoDetect
Aktiebolag, org.nr 556682-7464, anföra följande.
Efter lämnandet av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2018, innehållande de senast
fastställda balans- och resultaträkningarna, har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets
ställning inträffat utöver de som framgår av de regulatoriska pressmeddelanden som offentliggjorts på
bolagets webbplats, www.sensodetect.se.

Lund den [datum] juli 2019

_________________________
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_________________________
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_________________________
Anders Wallseth

