
Org. nr 556791-6019 Protokoll fört vid årsstämma i 
Cantargia AB (publ) onsdagen den 26 
maj 2021. 

 
1 § Val av ordförande vid stämman 
 
Beslutades att utse Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden 
skulle föra protokollet. 
 
Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag 
för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått 
delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. 
 
Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och 
Bilaga 2. 
 
Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av 
förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3. 
 
 
2 § Val av en eller två justeringsmän 

 
Beslutades att protokollet skulle justeras av Marcus Järås och Kjell Sjöström. 

 
 

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
Bifogad förteckning över deltagande aktieägare, Bilaga 4, godkändes att gälla såsom röstlängd vid 
stämman. 
 
 
4 § Godkännande av dagordningen 
 
Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla såsom dagordning 
för stämman.  
 
 
5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
Det konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 
april 2021. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 28 april 2021. Konstaterades 
att stämman var i behörig ordning sammankallad. 
 

 
6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
 
Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts 
genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. 
 
 
7 a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 
Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen i framlagt skick. 
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7 b § Beslut om resultatdisposition 
 
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas samt att bolagets 
ansamlade medel skulle balanseras i ny räkning. 
 

 
7 c § Ansvarsfrihet 
 
Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet 
för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2020. I beslutet deltog ej 
verkställande direktör eller styrelseledamöter upptagna i röstlängden. 
 
 
8 § Antal styrelseledamöter och revisorer 
 
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma ska vara åtta, utan suppleanter. Beslutades vidare att bolaget ska ha en 
revisor, utan suppleanter. 
 
 
9 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
 
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå 
med totalt 2 300 000 kronor, varav 550 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 
kronor vardera till övriga ledamöter.  
 
Beslutades vidare att som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet 
erhålla 95 000 kronor och övriga två ledamöter i utskottet 40 000 kronor vardera, ordföranden för 
ersättningsutskottet ska erhålla 40 000 kronor och övriga två ledamöter i utskottet 20 000 kronor 
vardera. Beslutades att ordföranden för läkemedelsutvecklingsutskottet ska erhålla 230 000 kronor 
och övriga tre ledamöter i utskottet 50 000 kronor vardera.  
 
Beslutades därutöver att för varje fysiskt styrelsemöte (dock högst sex möten) som hålls i Sverige 
och där ledamoten närvarar ska utgå ett mötesarvode om 20 000 kronor till varje ledamot boende 
utanför Norden. 
 
Beslutades slutligen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.  
 
 
10 § Val av styrelse och revisor 
 
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Magnus 
Persson, Patricia Delaite, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Anders Martin-Löf och Flavia 
Borellini samt att som nya styrelseledamöter välja Magnus Nilsson och Damian Marron för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att omvälja Magnus Persson till styrelsens ordförande. 
Det noterades att Claus Asbjørn Andersson har avböjt omval. 
 
Beslutades vidare att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma, varvid Ola Bjärehäll avses tjänstgöra som huvudansvarig revisor. 
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11 § Beslut om valberedning 
 
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen, om principer för utseende av 
valberedning. 
 
 
12 § Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 
 
Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget 
och på bolagets webbplats. 
 
Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport. 
 
 
13 § Beslut om införande av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram 
 
Antecknades att styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt aktierelaterat 
incitamentsprogram, Bilaga 5, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på 
bolagets webbplats. 
 
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. 

 
 
14 § Beslut om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram 

 
Antecknades att styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt 
personaloptionsprogram, Bilaga 6, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på 
bolagets webbplats. 
 
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 14a och 14b, varvid noterades att 
beslutet biträddes av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna 
som de vid årsstämman företrädda aktierna.  
 
Antecknades att beslutet inte biträddes av Andra AP-fonden.  
 

 
15 § Beslut om emissionsbemyndigande 

 
Antecknades att styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 7, framlagts 
genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats. 
 
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet biträddes av aktieägare 
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman 
företrädda aktierna.  
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Vid protokollet Justeras  
 
 
___________________________ ___________________________ 
Erik Sjöman Marcus Järås 
 
 
  ___________________________ 
  Kjell Sjöström 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_______________

_________________
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r�@�BCDEFGHHDIPQ�DR�T̀hCQFTQIT�QCTG̀̀IVIHTCDggUC̀�eiC�HUPfGIIDIPQ
r�@��̀hCQFTQIT�eiCTFDH�̀VFF�YQTFc̀�UE�VIeiCDIPQ�DR�Q̀̀�FSIHTVf̀VH̀�Df̀VQCQFD̀QCD̀�VIWV̀DEQÌTgCUHCDE
r�@��̀hCQFTQIT�eiCTFDH�̀VFF�YQTFc̀�UE�VIeiCDIPQ�DR�Q̀̀�FSIHTVf̀VH̀�gQCTUIDFUg̀VUITgCUHCDE
r�@��̀hCQFTQIT�eiCTFDH�̀VFF�YQTFc̀�UE�QEVTTVUITYQEhIPVHDIPQ
�
�����cdef�g�c�he�c�ig�ej��kl
yVFF��cT̀QCVIHTEGI�eiCQTFST�vDCWcT�mGCST�UWX���QFF���iT̀CiE�QFFQCn�RVP�eiCXVIPQC�eiC�ISHUI�QFFQC�YSPD�DR�PQEn�PQI�QFFQC
PQ�TUE�T̀hCQFTQI�V�T̀GFFQ̀�DIRVTDC@�mcT̀QCVIHTEGIIQIT�cggPCDH�VIIQeD̀̀DC�GRQI�D̀̀�fUÌCUFFQCD�CiT̀FGIHPQI�UWX�D̀̀
VIfUEID�eiCXDIPTCiT̀QC�YFVC�CG̀̀�S̀QCHVRID�V�T̀GEEUgCÙUfUFFQ̀@
�
op��qrefs�ig�ej��tl
xQI�CiT̀FGIHP�TUE�eiCQTFST�HUPfGIIDT�cIPQC�gcIf̀���gS�PDHUCPIVIHQI�GC�PQI�CiT̀FGIHP�TUE�cggCG̀̀D̀T�DR�YUFDHQ̀n
YDTQCD̀�gS�YUFDHTT̀GEEUDf̀VQYUfQI�UWX�VIfUEID�eiCXDIPTCiT̀QCn�UWX�TUE�fUÌCUFFQCD̀T�DR��cT̀QCVIHTgQCTUIQCID@
�
o���q�u�sd�gh�d�dhe�ig�ej��v�wl
�̀hCQFTQI�eiCQTFSC�D̀̀�VIHQI�c̀PQFIVIH�TfD�c̀HS�UWX�D̀̀�YUFDHQ̀T�DITDEFDPQ�EQPQF�YDFDITQCDT�V�Ih�CGfIVIH@
�
xuqw�c�sedef�e��ypc�quf�ig�ej��ceu�z�h{|�}�~�z�l
tDFYQCQPIVIHQIn�TUE�YQT̀SC�DR�vDCVDIIQ��VFTTUI����QPYDIf��UYcC�BUIPQCdn�UCPeiCDIPQn�mDIIVT��V̀TDfVT��B�GCPQ
�w�eUIPQIdn�vVfDQF��VYQCH���FQẀD�wQITVUITeiCTGfCVIHn��ETQTVPVH̀d�TDÈ�vDHIcT�wQCTTUIn�T̀hCQFTQIT�UCPeiCDIPQn
eiCQTFSC�eiF�DIPQ�
�

D̀̀�DPRUfD̀��CVf���iEDI�RGF�T�̀VFF�UCPeiCDIPQ�RVP�SCTT̀GEEDI�QFFQCn�RVP�PQIIQT�eiCXVIPQCn�PQI�TUE
RDFYQCQPIVIHQI�VT̀GFFQ̀�DIRVTDC�
D̀̀�T̀hCQFTQI�TfD�YQT̀S�DR�S̀̀D�FQPDEìQC�c̀DI�TcggFQDÌQC�
D̀̀�QCTG̀̀IVIHQI�̀VFF�T̀hCQFTQIT�FQPDEìQCn�Q�fFcTVRQ�DCRUPQ�eiC�DCYQ̀Q�V�T̀hCQFTQIT�c̀TfÙ̀n�TfD�cggHS�̀VFF�̀ÙDF̀
���ss�sss�fCUIUCn�RDCDR���s�sss�fCUIUC�TfD�c̀HS�̀VFF�T̀hCQFTQIT�UCPeiCDIPQ�UWX���s�sss�fCUIUC�TfD�c̀HS�̀VFF�RDC
UWX�QI�DR�PQ�iRCVHD�T̀hCQFTQFQPDEìQCID@��UE�QCTG̀̀IVIH�eiC�c̀TfÙ̀TDCYQ̀Q�eiCQTFST�D̀̀�UCPeiCDIPQI�eiC
CQRVTVUITc̀TfÙ̀Q̀�TfD�QCXSFFD�q��sss�fCUIUC�UWX�iRCVHD�̀RS�FQPDEìQC�V�c̀TfÙ̀Q̀��s�sss�fCUIUC�RDCPQCDn
UCPeiCDIPQI�eiC�QCTG̀̀IVIHTc̀TfÙ̀Q̀�TfD�QCXSFFD��s�sss�fCUIUC�UWX�iRCVHD�̀RS�FQPDEìQC�V�c̀TfÙ̀Q̀��s�sss
fCUIUC�RDCPQCD@�uCPeiCDIPQI�eiC�FGfQEQPQFTc̀RQWfFVIHTc̀TfÙ̀Q̀�TfD�QCXSFFD���s�sss�fCUIUC�UWX�iRCVHD�̀CQ
FQPDEìQC�V�c̀TfÙ̀Q̀��s�sss�fCUIUC�RDCPQCD@�xGCc̀iRQC�TfD�eiC�RDC�Q�ehTVTf̀�T̀hCQFTQEìQ��PUWf�XiHT̀�TQ�
EìQId�TUE�XSFFT�V��RQCVHQ�UWX�PGC�FQPDEÙQI�IGCRDCDC�c̀HS�Q̀̀�EìQTDCRUPQ�UE��s�sss�fCUIUC�̀VFF�RDC�Q
FQPDEÙ�YUQIPQ�c̀DIeiC��UCPQI�
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@AA�ÀFF�GAQPIFGITG�CPRpSP@TRI�CDExFvG�U@VTWG�XIPGGCTy
@AA�uCF@VIA�GH@�d@�IT�PIÈGCP�WA@T�GW��FI@TAIPy
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HCTaIPTadIp�GIR@T�ghiis�j@T�d@P�xEIT�E@P̀A�eb�Cad�HCTaIPTadIp����èAPCF̀pI�Cad�d@pA�CF̀H@��CG̀ÀCTIP�GCD�XPCvIaA
U@T@VIP����Xd@PD@à@�c�k�vCdTY�Xd@PD@à@�Cad�f@PC�q̀Cs�r̀FGGCT�d@P�xEIT�VPWTR@A�Cad�̀TTId@pA�PCFFIT�GCD�ER
pSP�dÈEC�cP@TG�F@TA@ÀCT��QGAIDGs�r̀FGGCT�d@P��WuF̀aIP@A�pFIP@�EIAITGH@�F̀V@�@PÀHF@Ps�U@VTWG�r̀FGGCT�xP�DIR̀àTI
RCHACP��DIR�RP��pP�T�k��G@F@�WT̀EIPG̀AIAs
�
l�m������nn��
b@D̀@T�U@PPCT�d@P�GACP�IPp@PITdIA�GCD�uF@TR�@TT@A�GAQPIFGIFIR@DCA�Cad�eb�̀TCD�F̀pI�GàITaIiuP@TGadITs�eSP
TxPE@P@TRI�xP�d@T�GAQPIFGICPRpSP@TRI�̀�c@PVCE@o�h�hY�fDC�dCPCT�gARY�tQACGIIf�gARY�GAQPIFGIFIR@DCA�̀�qCTI
cdIP@�IWÀaG�Cad�bIGCFQG�q̀C�G@DA�jI@R�Cp�q̀C�d@PD@����cPIId̀FF�X@PATIPGs�bIGGpSP̀TT@T�E@P�U@PPCT�eb���
hV@F̀DDWTI�gARs�j@T�d@P�xEIT�E@P̀A�eb����cotIFF��hY�tQAdIP̀G��h�Cad�cPC�dCG��hs�bxPWASEIP�d@P�U@PPCT
ÀR̀V@PI�̀TTId@pA��CG̀ÀCTIP�GCD�poIaWÀEI�eX�tCP�CP@AI�bIEIFC�DITA����r̀a�o��hY�jI@R�Cp�pWPC�I@T�qWG̀TIGG
bIEIFC�DITA����qU�jI@FAd�t@PI�G@DA�kf�qWG̀TIGG�U@T@VIP�����P�d@T�pWPC�Is�U@PPCT�d@P�IT�H@TR̀R@AIo@DIT�̀
p@PD@HCFCV̀�pP�T�kT̀EIPG̀AQ�Cp�g̀EIP�CCFs
�
r��stntu�����vw��xy�zz{
e@FuIPIRT̀TVIT�pSPIGF�P�@AA��PGGAxDD@T�uIGFWA@P|
�

@AA�W��RP@��A�GAQPIFGITG�CPRpSP@TRI�@AAY�u@GIP@A����xV@TRIpSPd�FF@TRIT@�̀�uCF@VIA�̀�GFWAIA�@E�GI�AIDuIP�ghgiY
G@DD@TH@FF@�IT�E@FuIPIRT̀TV�uIGA�ITRI�@E�IT�FIR@DCA�WAGIRR�@E�E@P�Cad�IT�@E�RI�API�GASPGA@�@HÀIxV@PT@�̀
uCF@VIA�G@DA�GAQPIFGITG�CPRpSP@TRIY
@AA�E@FuIPIRT̀TVITG�D@TR@A�IP̀CR�GH@�GAPxaH@�G̀V�pP@D�ÀFF�RIGG�@AA�TQ�E@FuIPIRT̀TV�WAGIAAGY
@AA�CD�T�VCT�@E�RI�API�GASPGA@�@HÀIxV@PT@�ExFvIP�@AA�@EGA��pP�T�G̀T�PxAA�@AA�WAGI�IT�FIR@DCA�@E�E@FuIPIRT̀TVIT
GH@�PxAAIT�SEIPV��ÀFF�RIT�@HÀIxV@PI�GCDY�IpAIP�RIGG@�API�@HÀIxV@PIY�d@P�RIA�GASPGA@�@HÀÌTTId@EIAY
@AA�CPRpSP@TRI�̀�E@FuIPIRT̀TVIT�GH@Y�CD�̀TAI�E@FuIPIRT̀TVIT�uIGFWA@P�@TT@AY�E@P@�RIT�FIR@DCA�GCD�WAGIAAG�@E
RIT�ÀFF�PSGAIA@FIA�GASPGA@�xV@PITY
@AA�CD�T�VCT�@E�RI�@HÀIxV@PI�GCD�WAGIAA�IT�FIR@DCA�@E�E@FuIPIRT̀TVIT�GxFvIP�IT�̀aHI�CExGITAF̀V�RIF�@E�G̀AA
@HÀÌTTId@E�WTRIP�E@FuIPIRT̀TVITG�D@TR@A�IP̀CR�IFFIP�@E�@TT@T�@TFIRT̀TV�W��dSP�@AA�E@P@�IT�GASPPI
@HÀIxV@PI�DIR�PxAA�@AA�WAGI�IT�FIR@DCA�@E�E@FuIPIRT̀TVITY�uSP�RIT�FIR@DCA�GCD�@HÀIxV@PIT�WAGIAA�@EV��WP
E@FuIPIRT̀TVITs���R@T�FIR@DCA�GH@Y�CD�E@FuIPIRT̀TVIT�p̀TTIP�RIA�FxD�F̀VAY�IPGxAA@G�@E�IT�FIR@DCA�WAGIRR�@E
RIT�@HÀIxV@PI�GCD�̀GAxFFIA�HE@F̀p̀aIP@P�GCD�IT�@E�RI�API�GASPGA@�@HÀIxV@PT@�̀�uCF@VIAY
@AA�CD�IT�FIR@DCA�̀TAI�FxTVPI�pSPIAPxRIP�RIT�@HÀIxV@PI�GCD�WAGIAA�dCTCD�IFFIP�dITTI�IFFIP�CD�FIR@DCAIT
@TT@PG�FxDT@P�E@FuIPIRT̀TVIT�̀TT@T�RIGG�@PuIAI�xP�GFWApSPAY�GH@�@HÀIxV@PIT�uIPIR@G�ÀFFpxFFI�@AA�WAGI�IT�TQ
FIR@DCA�̀�E@FuIPIRT̀TVITY
@AA�E@FuIPIRT̀TVIT�GH@�pWFFVSP@�RI�W��V̀pAIP�GCD�ITF̀VA��EITGH�HCR�pSP�uCF@VGGAQPT̀TV�@THCDDIP���
E@FuIPIRT̀TVITY
@AA�̀TVIT�IPGxAAT̀TV�GH@�WAV��ÀFF�FIR@DSAIPT@�̀�E@FuIPIRT̀TVITY�G@DA
@AA�IEITAWIFF@�CDHCGAT@RIP�pSP�E@FuIPIRT̀TVITG�@PuIAI�GH@�uxP@G�@E�uCF@VIAs

�
}xy�tnt��ytn�y���~�y�mt�y�wn��n�m�vw��xy�z�{
�AQPIFGIT�pSPIGF�P�@AA��PGGAxDD@T�uIGFWA@P�CD�̀TpSP@TRI�@E�IAA�F�TVG̀HÀVA�PSPF̀VA�@HÀIPIF@AIP@A�̀TàA@DITAG�PCVP@D
pSP�FIR@TRI�uIp@AAT̀TVGd@E@PI�Cad�TQaHIF@TGAxFFR@�̀TCD�uCF@VIAs�eSPGF@VIA�u@GIP@G����RI�̀TàA@DITAG�PCVP@D�GCD

DocuSign Envelope ID: 252574CD-37F3-4D1F-BEBC-DBB1AB568731
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9@ABCD�FGH�IPDDAQRRBP@9�STUV�BWX�STST�BWX�X9P�G@GAGYP9AD�9F�̀9@A9PCG9D�DAaPYbDY�BWX�cA9PdYA9AD�G�D9RPIH�RYH�YeAYP@9
PIHCGF9PY�D9RA�dYPYAAD�9F�YPDQAA@G@CDcADfBAAYA�BWX�CP9@Df9AD�FGH�DAaPYbDYD9RR9@APQHY@g
�
ipqrs�uvw�xyu�y���sr��u�q�rr����
��P�9AA�DAGRcbYP9�dBb9CYAD�bYH@G@CDCPc����I�bQ@CPY�DGfA�BWX���P�9AA��PQR�9�G@FYDAYPG@C9P�G�BWX�QC9@HY�9F�̀9@A9PCG9�
9fAGYP�Df9�D9RAbGC9�RYHbYRR9P�G�dBb9CYAD�bYH@G@CDCPc����G@fbcDGFY�FYPfDAQbb9@HY�HGPYfA�PY@��D9RA��FPGC9
@aWfYb9@DAQbbH9�YPd�cH9D�P�PbGC�bI@CDGfAGC�YPDQAA@G@C�G��BPR�9F�Y@�CPc��dB@cD���P���PFQPF�9F�9fAGYP�G�dBb9CYA
���PBCP9RRYA��g��PBCP9RRYA�QP�Y@�P�PbGC�bI@CDGfAGC�YPDQAA@G@C�HQP�HYbA9C9P@9���PdG@HYP�DGC�9AA�9@FQ@H9�cAdYA9bH
P�PbGC�fB@A9@AYPDQAA@G@C���P�9AA���PFQPF9�9fAGYP�G�dBb9CYAg��fAGYP@9���PFQPF9D�9F�HYbA9C9P@9��I�9fAGYR9Pf@9HY@g
�PDQAA@G@C�c@HYP��PBCP9RRYA�CQbbYP�cA�FYP�YFY@AcYbb�P�PbGC�YPDQAA@G@C�Y@bGCA�YPDQAA@G@CDPGfAbG@�YP@9�DBR�9@ABCD��I
IPDDAQRR9@�STSTg��FDGfAY@�QP�9AA��PBCP9RRYA�Df9�F9P9�IPbGCY@�IAYPfBRR9@HYg
�
�9eGR9bA�dYbB�����P�cAdYA9b@G@C�AGbb�PYD�YfAGFY�HYbA9C9PY�G��PBCP9RRYA�9FDYY@HY�STSU�QP�dYCPQ@D9A�AGbb�UT��PBWY@A�9F
HYbA9C9PY@D��9DA9�CPc@Hb�@g�bY@�ABA9b9�DABPbYfY@��I��PBCP9RRYA���P�STSU�QP�R9eGR9bA�U�cTT�TTT�fPB@BP��YefbcDGFY
DBWG9b9�9FCG�AYPg�dGH��9PAGYbb�RIbc���abbYbDY�cACIP�HYb�9F�HYA�R9eGR9b9�dYbB��YAg
�
eys�r�r�u��fy�g�uvw��hijxxqpiisi�s
�PBCP9RRYA�d9DYP9D��I�HYA�YbbYP�HY�IPbGC9�dB@cDRIb�DBR�c��DAQbbD�9F�DAaPYbDY@���P�dBb9CYA�BWX�DBR�XQ@��P�DGC�AGbb
dBb9CYAD�FYPfD9RXYA���G@9@DGYbb9�@aWfYbA9b�BWX�G@AYP@9��PBWYDDYPg�kYDbcAYA�BR�HYA�IPbGC9�dYbB���DBR�QP�AGbbCQ@CbGCA
G@BR��PBCP9RRYA�fBRRYP�9AA�daCC9D�G@�G�HY@�IPbGC9�cAFQPHYPG@CD�PBWYDDY@�9F�ABA9b9�P�PbGC9�YPDQAA@G@C9P���P�9AA
D9RR9@bQ@f9�IPbGC9��PYDA9AGB@YP�AGbb�bI@CDGfAGC9�RIb��9AA�cA�f9�9@DAQbbH9D�9fAGYG@@YX9F�G�̀9@A9PCG9�BWX���P�9AA�dYXIbb9
fBR�YAY@A9�RYH9PdYA9PY��I�fB@fcPPY@DfP9�AGC9�FGbbfBPg
�
�Ibc���abbYbDY@�dYH�RD�9F�dBb9CYAD�DAaPYbDY�G�D9Rd9@H�RYH��9DADAQbb9@HYA�9F�IPDPYHBFGD@G@CY@�PYD�YfAGFY�IPg���P�9AA
X9�PQAA�9AA�A9�HYb�9F�CPc��dB@cD���P���PFQPF�9F�9fAGYP�G��PBCP9RRYA�Df9�HY@�9@DAQbbHY�F9P9��9DA�9@DAQbbHg�bY@�9@DAQbbHY
Df9�HQPcA�FYP�X9�F9PGA�9@DAQbbH�G�dBb9CYA�G�RG@DA�YAA�IPg���PDb9C�AGbb�dYDbcA�BR�FGbf9�RYH9PdYA9PY�DBR�Df9�BR�9AA9D�9F
�PBCP9RRYA�cA9PdYA9D�9F�YPDQAA@G@CDcADfBAAYA�G�D9RPIH�RYH�FYPfDAQbb9@HY�HGPYfA�PY@g�kYDbcA�BR�FGbf9�RYH9PdYA9PY
DBR�Df9�BR�9AA9D�9F��PBCP9RRYA��9AA9D�9F�DAaPYbDY@g
�
lrmsr�i�����uvw�qnygoyg��g�p��r�y���q�fr�s
rQP�RIbc���abbYbDY@��9DADAQbbAD�9F�DAaPYbDY@�G�dBb9CYA�DfYP�cAdYA9b@G@C�9F�HYA�9fAcYbb9�dYbB��YA���P�PYD�YfAGFY�HYbA9C9PY
G��PBCP9RRYA�G@BR��aP9�FYWfBP��PI@��9DADAQbb9@HYA�9F�IPDPYHBFGD@G@CY@g�bYbA9C9PY@D���PFQPF�9F�9fAGYP�Df9�DfY�D@9P9DA
Y�AYP�cAdYA9b@G@C��PI@�dBb9CYAg�kBb9CYAD�DAaPYbDY�f9@�RYHCY�9AA���PFQPF�9F�9fAGYP�Y@bGCA��PBCP9RRYA��IP�DfY�FGH�Y@
DY@9PY�AGH�c@fA����P�HYA��9bb�HYbA9C9PY@�QP���PXG@HP9H�9AA���PFQPF9�9fAGYP�G�dBb9CYA��I�CPc@H�9F�YeYR�YbFGD�AGbbQR�bGC9
R9Pf@9HDRGDDdPcfDPYCbYPg
�
bYbA9C9P@9�Df9�9@FQ@H9�XYb9�YPDQAA@G@CY@�G@BR��PBCP9RRYA��@YAAB�Y�AYP�Df9AA��AGbb�9AA���PFQPF9�̀9@A9PCG9�9fAGYP��I
9fAGYR9Pf@9HY@g�sIFGAA�9FDYP�9fAGYP���PFQPF9HY�9F�Y@�HYbA9C9PY�G@BR��PBCP9RRYA�CQbbYP�9AA�HYbA9C9PY@�QP�DfabHGC�9AA
dYXIbb9�HYDD9�c@HYP�Y@�APYIPD�YPGBH�Y�AYP�cAdYA9b@G@CY@g
�
kBb9CYA�dYA9b9P�DBWG9b9�9FCG�AYP��I�cAdYA9bH�P�PbGC�YPDQAA@G@C�G@BR��PBCP9RRYAg��PDQAA@G@CY@�G@BR��PBCP9RRYA
CPc@H9P�HBWf�Y��PQAA�AGbb��Y@DGB@D9FDQAA@G@C�YbbYP�DYRYDAYPb�@�cA�FYP�F9H�DBR���b�YP�9F�AFG@C9@HY�b9Cg
�
t��roii������jxxwny��us�siisy��gr�i�myurr
�@�HYbA9C9PY�F9PD�9@DAQbb@G@C�c��X�P��CY@BR�YCY@�c��DQC@G@C��c��DQC@G@C��PI@�dBb9CYA�YbbYP��I�9@@9A�DQAA��QP�DfabHGC
9AA�dYXIbb9�HY�9fAGYP�DBR���PFQPF9AD�G�Y@bGCXYA�RYH�dYDAQRRYbDYP@9�G��PBCP9RRYAg
�
v�XQ@HYbDY�9F�9AA�Y@�HYbA9C9PY�dPaAYP�RBA�FGbbfBPY@���P��PBCP9RRYA��DIDBR�AGbb�YeYR�Yb�CY@BR�9AA�c@HYPbIA9�9AA
AGbbX9@H9XIbb9�G@�BPR9AGB@�BR�DA9AcDY@��I�DGAA�9fAGYG@@YX9F��f9@�dBb9CYA�fPQF9�9AA�HY@@Y�9FaAAP9P�D9RAbGC9�9fAGYP
��PFQPF9HY�G@BR��PBCP9RRYA��F9PFGH�HYA�dPcAABdYbB���DBR�HY@�HYbA9C9PY@�YPXIbbYP�CY@BR���PDQb�@G@CY@�Df9
IAYPdYA9b9D�AGbb�dBb9CYAg�wR�HYbA9C9PY@�9FaAAP9P�9fAGYP�G�DAPGH�RBA�FGbbfBPY@���P��PBCP9RRYA�Df9�HYbA9C9PY@�dYA9b9�YAA
FGAY�AGbb�dBb9CYA�RBADF9P9@HY�HYA�dPcAABdYbB���DBR�HY@�9@DAQbbHY�YPXIbbGA�CY@BR���PDQb�@G@CY@�9F�9fAGYP@9g
�
ey��v�xsy�qny�hyi���ynyi���sy�orr�����uvw�eyu�y���sr

DocuSign Envelope ID: 252574CD-37F3-4D1F-BEBC-DBB1AB568731
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@AB�DEFGHIPAPQRP�ST�UHVAQ�HWHVAQ�RHXYEEPAPQ�G̀a�bHGQHSIIRE�XcS�XEdHRVXRP�WTRHTYQS�SEE�APFWHS�FWHeRaUVV�XGIf
�

BAXcTSVAFÀRHSH�RP�hRHXGP�XGI�XYViRH�ScEARH�A�XEHAB�IGE�bHGQHSIIREX�eRXEYIIRVXRH�FHUP�FHSIEABS�BRVESQSPBR�A
HWHVAQS�RVVRH�VUPQXAcEAQS�RHXYEEPAPQXhHGQHSIp

�
TAVVcGHSH�DEeRESVPAPQ�ST�TAXX�BRV�ST�XUBSP�RHXYEEPAPQ�ST�SEE�BR�hHRXESEAGPRH�hU�TAVcS�RHXYEEPAPQRP�QHDPBSEX�TAXSH
XAQ�TSHS�aUVVeSHS�WTRH�EABp

�
QRH�eGVSQRE�IWiVAQaRE�SEE�UERHcHYTS�XUBSPS�RHXYEEPAPQSH�XGI�DEeRESVSEX�hU�QHDPBTSV�ST�DhhQAFERH�XGI�XRPSHR
TAXSE�XAQ�TSHS�DhhRPeSHE�FRVScEAQSp�G̀a

�
XESBQSH�SEE�DEeRESVPAPQ�EAVV�BRVESQSHR�aRVE�RVVRH�BRVTAX�XcS�FWHXRPSXq�HRBD̀RHSX�RVVRH�DEReVA�GI�DEeRESVPAPQRP�RPVAQE
XEdHRVXRPX�DhhFSEEPAPQ�FHSIXEUH�XGI�GVYIhVAQ�IRB�aYPXdP�EAVV�eGVSQREX�HRXDVESEq�XEYVVPAPQ�RVVRH
VAcTABAEREXXAEDSEAGPr

�
stuvwxy�w���wxv�uw�uy�����x������
�EdHRVXRP�FWHRXVUH�SEE�UHXXEYIISP�eRXVDESH�SEE�APFWHS�REE�VUPQXAcEAQE�AP̀AESIRPEXhHGQHSI�FWH�SPXEYVVBS�A�eGVSQRE
��bRHXGPSVGhEAGPXhHGQHSIIRE���������b��RVVRH��bHGQHSIIRE�c�A�RPVAQaRE�IRB�TSB�XGI�FHSIQUH�PRBSPr
�
�cYVRP�EAVV�APFWHSPBRE�ST�bRHXGPSVGhEAGPXhHGQHSI���������b�YH�SEE�cDPPS�XcShS�IWiVAQaRERH�FWH�eGVSQRE�SEE�eRaUVVS
G̀a�HRcHdERHS�cGIhRERPE�hRHXGPSV�QRPGI�RHeiDBSPBR�ST�REE�VUPQXAcEAQE�AP̀AESIRPEXhHGQHSIr�dEE�XUBSPE
YQSHRPQSQRISPQ�FWHTYPESX�XEAIDVRHS�hRHXGPSVRP�EAVV�REE�WcSE�APEHRXXR�FWH�TRHcXSIaRERP�G̀a�HRXDVESEDETR̀cVAPQRP�XSIE
WcS�cYPXVSP�ST�XSIaWHAQaRE�IRB�eGVSQREr
�
e��fxghuyxit�yj�stuvwxy�w���wxv�uw�uy��klk�mklk�
�
�EdHRVXRP�FWHRXVUH�SEE�UHXXEYIISP�eRXVDESH�GI�APFWHSPBR�ST�bRHXGPSVGhEAGPXhHGQHSI���������bq�aDTDBXScVAQRP�A
RPVAQaRE�IRB�FWViSPBR�TAVVcGHr
�
bRHXGPSVGhEAGPXhHGQHSIIRE���������b�XcS�GIFSEES�aWQXE�n���������hRHXGPSVGhEAGPRHr
�
@SHiR�hRHXGPSVGhEAGP�eRHYEEAQSH�APPRaSTSHRP�SEE�ER̀cPS�RP�Pd�ScEAR�A�eGVSQRE�IGE�cGPESPE�eRESVPAPQ�EAVV�RP
ER̀cPAPQXcDHX�XGI�IGEXTSHSH��o��hHG̀RPE�ST�BRP�TGVdITYQBS�QRPGIXPAEEXcDHXRP�FWH�eGVSQREX�ScEAR�DPBRH�BR�EAG
aSPBRVXBSQSH�XGI�PYHISXE�FWHRQUH�BRP�BSQ�BU�hRHXGPSVGhEAGPRHPS�EAVVBRVSXr�pR̀cPAPQXcDHXRP�G̀a�BRE�SPESV�ScEARH
XGI�TSHiR�hRHXGPSVGhEAGP�eRHYEEAQSH�EAVV�cSP�eVA�FWHRIUV�FWH�GIHYcPAPQ�EAVV�FWViB�ST�FGPBRIAXXAGPq�XhVAEq�RIAXXAGP�RVVRH
VAcPSPBR�UEQYHBRHr
�
bRHXGPSVGhEAGPRHPS�RPVAQE�bHGQHSIIRE�XcS�RHeiDBSX�EAVV�SPXEYVVBS�RVVRH�cGPXDVERH�A�eGVSQREr��EGHVRcRP�hU�BRP
APBATABDRVVS�EAVVBRVPAPQRP�cGIIRH�SEE�eRXEYIISX�RPVAQE�RP�TYHBReSXRHSB�IREGB�BYH�BRE�ERGHREAXcS�TYHBRE�hU
hRHXGPSVGhEAGPRHPS�eRScESEXr�pAVVBRVPAPQRP�ST�hRHXGPSVGhEAGPRH�RPVAQE�bHGQHSIIRE�XcS�XcR�XRPSXE�BRP�BSQ�XGI
APFSVVRH�EHR�UH�RFERH�UHXXEYIISP�������TSHiR�XUBSP�BSQ�FWH�EAVVBRVPAPQ�eRPYIPX��pAVVBRVPAPQXBSQ�c�A�RPVAQaRE�IRB
FWViSPBR�HAcEVAPiRHf
�
Sc�@qq�aWQXE�o�������GhEAGPRH�
ec�rTHAQS�VRBSPBR�eRFSEEPAPQXaSTSHR��̀AHcS�s�hRHXGPRHcq�XSIISPVSQE�aWQXE���n�������GhEAGPRH�
c̀�rTHAQS�SPXEYVVBS�RVVRH�cGPXDVERH��̀AHcS��t�hRHXGPRHcq�XSIISPVSQE�aWQXE�����������GhEAGPRH
�
�SIEVAQS�EAVVBRVSBR�hRHXGPSVGhEAGPRH�EiYPSX�AP�hU�BRP�EHRBiR�UHXBSQRP�RFERH�pAVVBRVPAPQXBSQRPr
�
u�aYPBRVXR�ST�REE�GFFRPEVAQE�DhhcWhXRHeiDBSPBRq�FWHXYViPAPQ�ST�eGVSQREX�TRHcXSIaREq�VAcTABSEAGPq�FDXAGP�RVVRH�SPPSP
VAcPSPBR�EHSPXScEAGP�XGI�hUTRHcSH�vSPESHQASq�XcS�XSIEVAQS�hRHXGPSVGhEAGPRH�EiYPSX�AP�A�XSIeSPB�IRB�SEE�XUBSP
EHSPXScEAGP�QRPGIFWHXr
�
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@ABCDAEAF�HIPQBRDBBSP�TEUVPS�VBB�USWBVFVPSA�DP�HXPBRVBB�VARBDWWU�E�SWWSP�Ỳ�VAAVB�RDBB�SAFVFSPVU�E�aXWVFSB�Xbc�VBB
USWBVFVPSA�EABS�cVP�RVFB�QYY�VARBDWWAEAFSA�SWWSP�REBB�SAFVFSdVAF�E�aXWVFSB�YSP�UVFSA�Ù�EABCDAEAF�ReSPf�gIP�USB�HVWW
USWBVFVPS�QYYcIP�VBB�TVPV�VARBDWWU�SWWSP�RDFSP�QYY�REA�VARBDWWAEAF�SWWSP�REBB�SAFVFSdVAF�E�aXWVFSB�HIPS�EABCDAEAFRUVFSA
HIPHVWWSP�BEWWUSWVUS�XYBEXASPf�hBiPSWRSA�ReV�SdSWWSPBEU�TVPV�aSPDBBEFVU�VBB�aSTEWCV�QAUVABVF�E�TERRV�HVWW�pRfef�FXXU�WSVTSPq
REBQVBEXASPr�BfSsf�SA�YSPRXA�TVPR�VARBDWWAEAF�SWWSP�SAFVFSdVAF�cVP�QYYcIPB�E�RVdaVAU��dSU�HIPc̀WWVAUSA�RXd�SAWEFB
RBiPSWRSAR�aSUIdAEAF�dXBETSPVP�TEUVPS�EABCDAEAFr�TVPdSU�VTRSR�aWfVf�VBB�VARBDWWAEAFSA�SWWSP�SAFVFSdVAFSB�QYYcIPB�BEWW
HIWCU�VT�̀WUSPRYSAREXAr�UIURHVWW�SWWSP�aSRB̀SAUS�VPaSBRXHIPd̀FV�BEWW�HIWCU�VT�XWibeRcDAUSWRS�SWWSP�RCQeUXduf
�
vSPRXAVWXYBEXASPAV�ReV�BEWWUSWVR�TSUSPWVFRHPEBBf�vSPRXAVWXYBEXASPAV�ReV�EABS�QBFIPV�TDPUSYVYYSP�Xbc�ReV�EABS�eQAAV
ITSPẀBVR�SWWSP�YVABRDBBVRf�wXbe�FDWWSP�VBB�PDBBEFcSBSPAV�SAWEFB�YSPRXAVWXYBEXASPAV�ITSPF̀P�Ỳ�UIURaXSB�E�cDAUSWRS�VT
USWBVFVPSR�UIURHVWWf
�
@ABCDAVUS�YSPRXAVWXYBEXASP�H̀P�QBAiBBCVR�QAUSP�SA�BT̀ P̀RYSPEXU�SHBSP�EABCDAEAFf
�
wSWBVFVAUS�E�vSPRXAVWXYBEXARYPXFPVddSB�xyx��xyx��HIPQBRDBBSP�USWR�VBB�R̀UVAB�USWBVFVAUS�WVFWEFSA�eVA�ReSr�USWR�VBB
R̀UVAB�USWBVFVAUS�SAWEFB�aXWVFSBR�aSUIdAEAF�eVA�ReS�dSU�PEdWEFV�VUdEAERBPVBETV�eXRBAVUSP�Xbc�SeXAXdEReV�EARVBRSPf
�
vSPRXAVWXYBEXASPAV�ReV�PSFWSPVR�E�RDPReEWUV�VTBVW�dSU�PSRYSeBETS�USWBVFVPSf�hBiPSWRSA�ReV�VARTVPV�HIP�QBHXPdAEAFSA
Xbc�cVABSPEAFSA�VT�vSPRXAVWXYBEXARYPXFPVddSB�xyx��xyx��EAXd�PVdSA�HIP�XTVA�VAFETAV�cQTQURVeWEFV�TEWWeXPf
�
������������������������������������b�����b�������cdcefcdcg
�
hd�RVdBWEFV�BSbeAEAFRXYBEXASP�RXd�QBFSR�E�VARWQBAEAF�BEWW�vPXFPVddSB�QBAiBBCVR�HIP�BSbeAEAF�VT�AiV�VeBESP�eXddSP
BXBVWB�i�yyy�yyy�AiV�VeBESP�VBB�QBFSRr�TEWeSB�dXBRTVPVP�SA�QBRYDUAEAF�Xd�bEPeV�xrj�YPXbSAB�VT�aXWVFSBR�VeBESeVYEBVW�Xbc
PIRBSPf�gIPQBRVBB�VBB�HQWWB�QBAiBBCVAUS�ReSP�VT�US���jyy�yyy�BSbeAEAFRXYBEXASP�RXd�QBFVTR�E�RVdaVAU�dSU�̀PRRBDddVA
xyxyr�QYYF̀P�USA�RVddVAWVFUV�QBRYDUAEAFSA�BEWW�bEPeV��rk�YPXbSABf
�
hBiPSWRSA�aSUIdSP�VBB�vSPRXAVWXYBEXARYPXFPVd�xyx��xyx��eXddSP�VBB�HIPVAWSUV�eXRBAVUSP�USWR�E�HPXd�VT
PSUXTERAEAFRdDRREFV�eXRBAVUSPr�USWR�E�HXPd�VT�RXbEVWV�VTFEHBSPf
�
lVRSPVB�Ỳ�VABVFVAUSB�VBB�RVdBWEFV�XYBEXASP�RXd�EAF̀P�E�vPXFPVddSB�eXddSP�VBB�EABCDAVRr�aSPDeAVR
PSUXTERAEAFRdDRREFV�eXRBAVUSP�HIP�XYBEXASPAV�VBB�QYYF̀�BEWW�BXBVWB�bEPeV�xjrm�dEWCXASP�ePXAXP�QAUSP�YSPEXUSA�xyx��n
xyx��aVRSPVB�Ỳ�XYBEXASPAVR�TSPeWEFV�TDPUS�TEU�YPXFPVdRBVPBf�hYBEXASPAV�cVP�EAFSB�dVPeAVURTDPUS�SHBSPRXd�US�EABS
DP�ITSPẀBaVPVf�hBiPSWRSA�cVP�UXbe�aSPDeAVB�SBB�BSXPSBEReB�TDPUS�Ỳ�XYBEXASPAV�E�SAWEFcSB�dSU�lWVbe�o�hbcXWSRq
dXUSWWSAf�lSPDeAEAFVPAV�cVP�aVRSPVBR�Ỳ�SBB�VABVFSB�VeBESYPER�Xd�ix�ePXAXP�YSP�VeBES�Xbc�SA�VABVFSA�TXWVBEWEBSB�Xd
py�YPXbSABf�qDPUSB�Ỳ�XYBEXASPAV�E�vSPRXAVWXYBEXARYPXFPVddSB�xyx��xyx��DP�SAWEFB�USAAV�TDPUSPEAF�bEPeV�jrji
ePXAXP�YSP�XYBEXAf�gIPHXFVAUSPDBBREARePDAeAEAFVPAV�cVP�EABS�BVFEBR�E�aSVeBVAUS�E�TDPUSPEAFSAf
�
rXBVWV�eXRBAVUSP�HIP�RXbEVWV�VTFEHBSP�QAUSP�EABCDAEAFRYSPEXUSA�aSPXP�Ỳ�TDPUSB�Ỳ�USA�HIPd̀A�RXd�USWBVFVPSA
RWQBWEFSA�SPc̀WWSPr�UfTfRf�Ỳ�XYBEXASAR�TDPUS�TEU�QBAiBBCVAUSf�qEU�VABVFVAUS�VBB�RVdBWEFV�XYBEXASP�RXd�EAF̀P�E
vPXFPVddSB�BCDAVR�EA�Xbc�SA�VABVFSA�VeBESeQPR�Xd�s��ePXAXP�TEU�BEUSA�HIP�QBAiBBCVAUS�VT�XYBEXASPAVr�QYYF̀P
eXRBAVUSPAV�HIP�US�RXbEVWV�VTFEHBSPAV�BEWW�BXBVWB�bEPeV��pr��dEWCXASP�ePXAXPf
�
hVdBWEFV�aSPDeAEAFVP�XTVA�DP�SAUVRB�YPSWEdEADPV�Xbc�RiHBVP�SAUVRB�BEWW�VBB�FS�SA�EWWQRBPVBEXA�VT�eXRBAVUSPAV�RXd
vPXFPVddSB�eVA�dSUHIPVf�qSPeWEFV�eXRBAVUSP�eVA�R̀WSUSR�eXddV�VBB�VTTEeV�HP̀A�TVU�RXd�VAFSR�XTVAf
�
gIPRWVFSB�BEWW�vSPRXAVWXYBEXARYPXFPVddSB�xyx��xyx��cVP�aSPSBBR�VT�RBiPSWRSA�Xbc�USRR�SPRDBBAEAFRQBReXBB�E�RVdP̀U
dSU�SsBSPAV�P̀UFETVPSf
�
tu�v�w���������������������wx����������y����z�����������{w������b������
�
gIP�VBB�dICWEFFIPV�aXWVFSBR�WSTSPVAR�VT�VeBESP�SAWEFB�vSPRXAVWXYBEXARYPXFPVd�xyx��xyx��HIPSRẀP�RBiPSWRSA�VBB
P̀RRBDddVA�aSRWQBVP�Xd�PEeBVU�SdERREXA�VT�BSbeAEAFRXYBEXASP�RVdB�Xd�FXUeDAAVAUS�VT�ITSPẀBSWRS�VT
BSbeAEAFRXYBEXASPr�E�SAWEFcSB�dSU�ASUVAf
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�
ABCDEFGEH�PQDEGFRD�GRFESEG�TBB�RDGGBUVVTH�WEGFXBTD�YV�EV̀GG̀YH�Ta�bQcGB�d�eee�eee�BEfgH̀HcGYhB̀YHEDi�pUBB�B̀FF
BEfgH̀Hc�GgTq�VES�TaàgEFGE�PDRH�TgB̀EUcTDHTG�PQDEBDUSEGDUBBq�EHSTGB�B̀FFgYVVT�WYFTcEB�rSiaiGi�sTHBTDc̀T�tu�rhXWFvv
EFFED�EBB�Ta�WYFTcEB�bEFUcB�SYBBEDWYFTci�wEfgH̀Hc�GgT�GgE�GEHTGB�SEH�x�yXF̀��e�x�Yfb�BEfgH̀HcGYhB̀YHEDHT�GgT�XBcEG
XBTH�aESEDFTci�AgUFEB�B̀FF�TaàgEFGEH�PDRH�TgB̀EUcTDHTG�PQDEBDUSEGDUBB�UD�̀HPQDTHSEB�Ta��EDGYHTFYhB̀YHGhDYcDTV
�e�x��e��i
�
�TDyE�BEfgH̀HcGYhB̀YH�WEDUBB̀cTD�̀HHEbTaTDEH�TBB�BEfgHT�EH�HC�TgB̀E�̀�WYFTcEB�VYB�gYHBTHB�WEBTFH̀Hc�XHSED�hED̀YSEH
PDRH�Yfb�VES�DEc̀GBDED̀Hc�Ta�BEfgH̀HcGYhB̀YHEDHT�àS�uYFTcGaEDgEB�B̀FF�Yfb�VES�de�yXF̀��e��i�wEfgH̀HcGgXDGEH�GgT
VYBGaTDT�gaYBaUDSEB�PQD�sTHBTDc̀T�TgB̀EHi
�
ABCDEFGEH�PQDEGFRD�àSTDE�TBB�RDGGBUVVTH�WEGFXBTD�YV�TBB�cYSgUHHT�TBB�WYFTcEBq�S̀DEgB�EFFED�̀HS̀DEgBq�PRD�QaEDFRBT
BEfgH̀HcGYhB̀YHED�Yfb�EFFED�TgB̀ED�B̀FF�SEFBTcTDHT�̀��DYcDTVVEB�XBTH�aESEDFTc�̀�GTVWTHS�VES�TBB�hEDGYHTFYhB̀YHEDHT
XBHCBByTG�̀�EHF̀cbEB�VES�àFFgYDEH�EHF̀cB�hXHgB�tv�YaTHq�EFFED�hR�THHTB�GUBB�PQDPYcT�QaED�BEfgH̀HcGYhB̀YHEDHT�PQD�TBB
GUgEDGBUFFT�WYFTcEBG�RBTcTHSEH�Yfb�gYGBHTSED�̀�THFESH̀Hc�Ta��EDGYHTFYhB̀YHGhDYcDTVVEB��e�x��e��i
�
�QD�c̀FB̀cB�WEGFXB�YV�D̀gBTS�EV̀GG̀YH�GTVB�cYSgUHHTHSE�Ta�QaEDFRBEFGE�Ta�BEfgH̀HcGYhB̀YHED�EHF̀cB�YaTH�gDUaG�TBB
PQDGFTcEB�ẀBDUBBG�Ta�TgB̀EUcTDE�DEhDEGEHBEDTHSE�V̀HGB�H̀Y�B̀YHSEFTD�Ta�GRaUF�SE�Tac̀aHT�DQGBEDHT�GYV�SE�àS
RDGGBUVVTH�PQDEBDUSST�TgB̀EDHTi
�
�������������b��c�d�e��f��g�eh����g�
�
�QD�SEB�PTFF�VTyYD̀BEBGgDTaEB�PQD�EBB�c̀FB̀cB�WEGFXB�XHSED�hXHgB�x�W�YaTH�̀HBE�XhhHRGq�PQDEGFRD�GBCDEFGEH�TBB�RDGGBUVVTH
WEGFXBTD�TBB��EDGYHTFYhB̀YHGhDYcDTV��e�x��e���̀GBUFFEB�GgT�GUgDTG�cEHYV�TBB�WYFTcEB�B̀FFRBG�̀HcR�EBB�TgB̀EGiThTaBTF
VES�EH�BDESyE�hTDB�hR�VTDgHTSGVUGG̀cT�àFFgYDq�aTDàS�SEH�BDESyE�hTDBEH�GgT�bT�DUBB�TBB�PQDaUDaT�Yfb�QaEDFRBT
sTHBTDc̀T�TgB̀ED�̀�EcEB�HTVH�B̀FF�hDYcDTVSEFBTcTDHTi
�
jd����kf�l�dmfe�n�fe��o�pf���qr�
ABCDEFGEH�PQDEGFRD�TBB�RDGGBUVVTH�WEGFXBTD�TBB�WEVCHS̀cT�GBCDEFGEH�TBB�àS�EBB�EFFED�PFEDT�B̀FFPUFFEH�PQDE�HUGBT�RDGGBUVVTq
VES�EFFED�XBTH�TaàgEFGE�PDRH�TgB̀EUcTDHTG�PQDEBDUSEGDUBBq�WEGFXBT�YV�HCEV̀GG̀YH�Ta�TgB̀ED�B̀FF�EBB�THBTF�GYV
GTVVTHFTcB�̀HBE�QaEDGB̀cED�xe�hDYfEHB�Ta�THBTFEB�XBEGBREHSE�TgB̀ED�̀�WYFTcEB�hED�STcEH�PQD�RDGGBUVVTHi�sCEV̀GG̀YH
GgT�gXHHT�GgE�VES�EFFED�XBTH�PQDEGgD̀PB�YV�ThhYDBq�gàBBH̀Hc�EFFED�THSDT�àFFgYDi
�
ACPBEB�VES�WEVCHS̀cTHSEB�UD�TBB�B̀FFPQDT�DQDEFGEgTh̀BTF�B̀FF�WYFTcEBi�tV�GBCDEFGEH�WEGFXBTD�YV�HCEV̀GG̀YH�VES
TaàgEFGE�PDRH�TgB̀EUcTDHTG�PQDEBDUSEGDUBB�GgT�THFESH̀HcEH�SUDB̀FF�aTDT�TBB�B̀FFPQDT�DQDEFGEgTh̀BTF�B̀FF�WYFTcEBq�TBB�WDESST
TgB̀EUcTDgDEBGEH�VES�HCTq�GBDTBEc̀GgB�àgB̀cT�TgB̀EUcTDE�EFFED�TBB�PQDaUDaT�THSDT�WYFTc�EFFED�aEDgGTVbEBEDi
�
�
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
�
�
�
�f��c������g�kvw�gx���g
tHBTFEB�XBEGBREHSE�TgB̀ED�Yfb�DQGBED�̀�WYFTcEB�XhhcRD�àS�B̀ShXHgBEH�PQD�SEHHT�gTFFEFGE�B̀FF�xee�x���ydyi�uYFTcEB
H̀HEbTD�̀HcT�EcHT�TgB̀EDi
�
zg{nkg�kvw������|n�g���g|��������gw{cc��p��cm�f�fn�g
ABCDEFGEH�Yfb�aEDgGBUFFTHSE�S̀DEgBQDEH�̀�WYFTcEB�GgTq�YV�HRcYH�TgB̀EUcTDE�WEcUD�SEB�Yfb�GBCDEFGEH�THGED�TBB�SEB�gTH
GgE�XBTH�aUGEHBF̀c�GgTST�PQD�WYFTcEBq�àS�GBUVVTH�FUVHT�XhhFCGH̀HcTD�YV�PQDbRFFTHSEH�GYV�gTH�̀HaEDgT�hR
WESQVH̀HcEH�Ta�UDEHSEH�hR�STcYDSH̀HcEH�EFFED�WYFTcEBG�EgYHYV̀GgT�G̀BXTB̀YHi�}H�WEcUDTH�YV�GRSTHT�XhhFCGH̀HcTD
GgT�PDTVGBUFFTG�àT�E�hYGB�B̀FF�̀HPY~fTHBTDc̀TifYV�EFFED�àT�hYGB�B̀FF�sTHBTDc̀T�tu�rhXWFvq�AfbEEFEaUcEH��yq���d��d
�XHSq�GEHTGB�GQHSTcEH�SEH�x��VTy��e�xi��hhFCGH̀HcTDHT�FUVHTG�cEHYV�TBB�SE�bRFFG�B̀FFcUHcF̀cT�hR�WYFTcEBG�gYHBYD
Yfb�WYFTcEBG�bEVG̀STq�iiiifTHBTDc̀TifYV�GEHTGB�PDESTcEH�SEH��x�VTy��e�xi��hhFCGH̀HcTDHT�Gg̀fgTG�YfgGR�̀HYV
GTVVT�B̀S�B̀FF�SEH�TgB̀EUcTDE�GYV�bTD�WEcUDB�SEV�Yfb�XhhcEBB�G̀H�TSDEGGi
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�
@ABBCDECBACF�HFEIBAECFP�QRH�STBBUFVWXSQPUTBDP
Ỳàbcdefagfghi�aqr̀bsabga�b̀atqqgfghàuvvd̀q�dwx�y�ssaqtgcfhq��bas�qa�gcb̀suh�ỳu�sthha�hbgd��uqq�cbq��d��b̀�uqq
x�ssua�qfsshtghsfhq�v���dsuhbqa��dgqd̀�dwx�v���dsuhbqa�xb�afcui�����wugqùhfu�wd�i�abguaq�q̀b�ebw�d̀�y�̀b�aqt��ug
dwx�atgcua��daqgucaỳfqq�qfss�u�qfbthùb�ad���bht̀�cbq�dwx��vvhb̀�afg�vdaquc̀baa���ebg��dsuhaaqt��du�qfb�d�bg
x�ssa�qfsshtghsfh�xda��dsuhbq����ss�u�qayd̀��st̀�y�̀�cbg�ad��efss�y�̀xugcà�aqu�hbgd��d���c�yfgga�v���dsuhbqa
xb�afcui�au�q�atgca��daqgucaỳfqq�qfss�cb�u�qfbthùb�ad���bht̀�cbq�dwx��vvhb̀�afg�vdaquc̀baa�
�
��HFEIBAEC�F����PXQET��CASW�P
��̀�fgyd̀�uqfdg�d��x�̀�cfgu�vb̀adg�vvhfyqb̀��bxugcsua�xtgefauai�ab
����b�̀dwsbù�wd��cu�������bhus��gqbh̀fqbqavdsfwr��dsuhaaqu��d̀�aebga�u�vcy��bugqùhfu�cd�ev��sf�xù
d̀hugfauqfdgag���b̀�gghijk�hlkj�dwx�atqb�f���gc�
�
�
��gc�f�uv̀fs�mlmk
nFEWFPCAF�o��p�TqBr
�qr̀bsabg

sdaq��dwx��g̀f�ba�tfcgfghùi�ddsuhaeb̀�bqi�ugk�uk���gcaeuss�v�tbsbydg�liik�hil�hil�v��QAWwqQBFCX��PV�WxX�

DocuSign Envelope ID: 252574CD-37F3-4D1F-BEBC-DBB1AB568731



1 
 
 

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING 

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

Cantargia tillhanda senast tisdagen den 25 maj 2021. 

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier 
i Cantargia AB (publ), org.nr 556791-6019, vid årsstämma den 26 maj 2021. Rösträtten utövas på 
det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 
 

Aktieägare Personnummer/organisationsnummer 

 
 

 

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

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

 
Ort och datum 
 
 
 
Namnteckning 

 
 
Namnförtydligande 

 
 
Telefonnummer E-post 

 
 

 

Gör så här: 

 Fyll i uppgifter ovan. 
 Markera valda svarsalternativ nedan. 
 Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Cantargia AB (publ), Scheelevägen 27, 223 63 Lund. 

Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@cantargia.com. 
 Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska 

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

 Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en 
juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

 Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i 
eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman. 

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

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Cantargia tillhanda 
senast tisdagen den 25 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med tisdagen den 25 maj 2021 
genom att kontakta Cantargia enligt ovan. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och förslag på Cantargias webbplats. Det fullständiga 
underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. 
 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 
tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-
bolagsstammor-svenska.pdf.
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Årsstämma i Cantargia AB (publ) den 26 maj 2021 

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive 
valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.  
 

1. Val av ordförande vid stämman 

Ja ☐ Nej ☐ 

2. Val av en eller två justeringsmän 
2.1 Marcus Järås eller, vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar       

Ja ☐ Nej ☐ 

2.2 Kjell Sjöström eller, vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar        

Ja ☐ Nej ☐ 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Ja ☐ Nej ☐ 

4. Godkännande av dagordningen 
Ja ☐ Nej ☐ 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Ja ☐ Nej ☐ 

7. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen 

Ja ☐ Nej ☐ 
7. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

a) Magnus Persson  Ja ☐ Nej ☐ 

b) Patricia Delaite               Ja ☐ Nej ☐ 

c) Thoas Fioretos     Ja ☐ Nej ☐ 

d) Karin Leandersson  Ja ☐ Nej ☐ 

e) Anders Martin-Löf              Ja ☐ Nej ☐ 

f) Flavia Borrelini               Ja ☐ Nej ☐ 

g) Claus Asbjørn Andersson Ja ☐ Nej ☐ 

h) Göran Forsberg   Ja ☐ Nej ☐ 

8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer  
8.1 Antal styrelseledamöter 
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Ja ☐ Nej ☐ 

8.2 Antal styrelsesuppleanter 

     Ja ☐ Nej ☐ 
8.3 Antal revisorer 

     Ja ☐ Nej ☐ 
8.4 Antal revisorssuppleanter 

     Ja ☐ Nej ☐ 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 
9.1 Styrelsearvode 

    Ja ☐ Nej ☐ 
9.2 Revisorsarvode 

    Ja ☐ Nej ☐ 

10. Val av styrelse och revisor 

a) Omval av Magnus Persson som styrelseledamot    Ja ☐ Nej ☐ 

b) Omval av Patricia Delaite som styrelseledamot    Ja ☐ Nej ☐ 

c) Omval av Thoas Fioretos som styrelseledamot    Ja ☐ Nej ☐ 

d) Omval av Karin Leandersson som styrelseledamot                    Ja ☐ Nej ☐ 

e) Omval av Anders Martin-Löf som styrelseledamot                                     Ja ☐ Nej ☐ 

f) Omval av Flavia Borellini som styrelseledamot    Ja ☐ Nej ☐ 

g) Nyval av Magnus Nilsson som styrelseledamot                     Ja ☐ Nej ☐ 

h) Nyval av Damian Marron som styrelseledamot                        Ja ☐ Nej ☐ 

i) Omval av Magnus Persson som styrelseordförande    Ja ☐ Nej ☐ 

j) Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor                    Ja ☐ Nej ☐ 

11. Beslut om valberedning 
Ja ☐ Nej ☐ 

12. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport  

    Ja ☐  Nej ☐ 

13. Beslut om införande av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram 

    Ja ☐  Nej ☐ 

14. Beslut om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram 
14.A Införande av personaloptionsprogram 

Ja ☐ Nej ☐ 
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14.B Säkring av Personaloptionsprogram 2021/2024 genom riktad emission samt godkännande 
av överlåtelse av teckningsoptioner 

    Ja ☐  Nej ☐ 
14.C Säkring av Personaloptionsprogram 2021/2024 genom aktieswapavtal med en tredje part 

    Ja ☐  Nej ☐ 

15. Beslut om emissionsbemyndigande 

    Ja ☐ Nej ☐ 

 

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

Ange punkt eller punkter, 
använd siffror: 
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Cantargia AB (publ)

Poströster - slutredovisning (26 § 2020:198) Totalt

Årsstämma 26 maj 2021 Företrädda aktier  34 958 458
Företrädda röster  34 958 458.0

Aktier i bolaget  100 192 737

Aktier/Röster
För Emot Ej avgivna För Emot Ej avg.

1. Val av ordförande vid stämman

 31 092 480    0  3 865 978 31.033% 0.000% 3.859%

2. Val av en eller två justeringsmän

2.1 Marcus Järås eller, vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar     

31,092,480 0 3,865,978 31.033% 0.000% 3.859%

2.2 Kjell Sjöström eller, vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar       

 31 092 480    0  3 865 978 31.033% 0.000% 3.859%

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

31,092,480 0 3,865,978 31.033% 0.000% 3.859%

4. Godkännande av dagordningen

 31 092 480    0  3 865 978 31.033% 0.000% 3.859%

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

31,092,480 0 3,865,978 31.033% 0.000% 3.859%

7. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

 34 112 439   56 501   789 518 34.047% 0.056% 0.788%

7. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

 34 112 439   846 019 34.047% 0.000% 0.844%

7. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

a) Magnus Persson

 34 112 439   56 501   789 518 34.047% 0.056% 0.788%

b) Patricia Delaite 

 34 112 439   56 501   789 518 34.047% 0.056% 0.788%

c) Thoas Fioretos  

 34 112 439   56 501   789 518 34.047% 0.056% 0.788%

d) Karin Leandersson

 34 112 439   56 501   789 518 34.047% 0.056% 0.788%

e) Anders Martin-Löf

 34 112 439   56 501   789 518 34.047% 0.056% 0.788%

f) Flavia Borrelini 

 34 112 439   56 501   789 518 34.047% 0.056% 0.788%

g) Claus Asbjørn Andersson

 34 112 439   56 501   789 518 34.047% 0.056% 0.788%

h) Göran Forsberg 

 34 112 439   56 501   789 518 34.047% 0.056% 0.788%

8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer 

8.1 Antal styrelseledamöter

 34 112 439    0   846 019 34.047% 0.000% 0.844%

8.2 Antal styrelsesuppleanter

 34 112 439    0   846 019 34.047% 0.000% 0.844%

8.3 Antal revisorer

 34 112 439    0   846 019 34.047% 0.000% 0.844%

8.4 Antal revisorssuppleanter

 34 112 439    0   846 019 34.047% 0.000% 0.844%

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

9.1 Styrelsearvode

 34 112 439    0   830 745 34.047% 0.000% 0.829%

9.2 Revisorsarvode

 34 106 043   21 670   842 168 34.040% 0.022% 0.841%

10. Val av styrelse och revisor

a) Omval av Magnus Persson som styrelseledamot 

 34 088 526   27 764   842 168 34.023% 0.028% 0.841%

b) Omval av Patricia Delaite som styrelseledamot

 34 094 922   19 281   844 255 34.029% 0.019% 0.843%

c) Omval av Thoas Fioretos som styrelseledamot

 34 106 043   21 670   830 745 34.040% 0.022% 0.829%

d) Omval av Karin Leandersson som styrelseledamot

 34 112 439   1 764   844 255 34.047% 0.002% 0.843%

e) Omval av Anders Martin-Löf som styrelseledamot                                     

 34 105 165   9 038   844 255 34.040% 0.009% 0.843%

f) Omval av Flavia Borellini som styrelseledamot

 34 112 439    0   846 019 34.047% 0.000% 0.844%

g) Nyval av Magnus Nilsson som styrelseledamot 

 34 112 439    0   846 019 34.047% 0.000% 0.844%

h) Nyval av Damian Marron som styrelseledamot         

 34 112 439    0   846 019 34.047% 0.000% 0.844%

i) Omval av Magnus Persson som styrelseordförande 

 34 095 800   18 726   843 932 34.030% 0.019% 0.842%

j) Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor                    

 34 098 769   17 521   846 019 34.033% 0.017% 0.844%

11. Beslut om valberedning

 34 112 439    0   846 019 34.047% 0.000% 0.844%

12. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 

 34 051 475   647 344   259 639 33.986% 0.646% 0.259%

13. Beslut om införande av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram

 34 112 439   496 190   349 829 34.047% 0.495% 0.349%

14. Beslut om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram

14.A Införande av personaloptionsprogram

 32 762 716  2 089 470   106 272 32.700% 2.085% 0.106%

14.B Säkring av Personaloptionsprogram 2021/2024 genom riktad emission samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

 34 083 984   768 202   106 272 34.018% 0.767% 0.106%

14.C Säkring av Personaloptionsprogram 2021/2024 genom aktieswapavtal med en tredje part

 31 154 760  3 777 859   25 839 31.095% 3.771% 0.026%

15. Beslut om emissionsbemyndigande

 34 112 439   494 426   351 593 34.047% 0.493% 0.351%

% aktiekapitalet
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Bilaga 5 
 
Styrelsens för Cantargia AB (publ) förslag till beslut om införande av ett långsiktigt aktierelaterat 
incitamentsprogram (punkt 13)  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt rörligt aktierelaterat 
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget. Förslaget baseras 
på de incitamentsprogram som antogs vid årsstämmorna 2019 och 2020 och har initierats av Cantargias 
styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare samt beretts av ersättningsutskottet och granskats 
vid styrelsesammanträden.  
 
Syfte och programmets omfattning  
För att stimulera bolagets ledningsgrupp på längre sikt och för att främja investeringar i och ägande av 
Cantargia-aktier ska samtliga medlemmar i bolagets ledningsgrupp, inklusive verkställande direktören, 
samt övriga nyckelanställda erbjudas rörlig långsiktig ersättning i form av en gruppbonus för förvärv 
av aktier i bolaget (”Programmet”). Programmet är en rörlig långsiktig ersättning där deltagarna 
förbinder sig att använda utbetald rörlig kontantersättning för att förvärva aktier i bolaget. Aktierna 
förvärvas av deltagarna på aktiemarknaden. Ersättning under Programmet gäller utöver eventuell rörlig 
ersättning enligt ersättningsriktlinjerna som antogs på årsstämman 2020. Avsikten är att Programmet 
ska vara årligen återkommande.  
 
Maximalt belopp för utbetalning till respektive deltagare i Programmet avseende 2021 är begränsat till 
10 procent av deltagarens fasta grundlön. Den totala storleken på Programmet för 2021 är maximalt 
1 800 000 kronor, exklusive sociala avgifter. Vid partiell måluppfyllelse utgår del av det maximala 
beloppet.  
 
Prestationskrav och måluppfyllelse  
Programmet baseras på det eller de årliga bonusmål som uppställs av styrelsen för bolaget och som 
hänför sig till bolagets verksamhet, finansiella nyckeltal och interna processer. Beslutet om det årliga 
belopp som är tillgängligt inom Programmet kommer att byggas in i den årliga utvärderingsprocessen 
av totala rörliga ersättningar för att sammanlänka årliga prestationer till långsiktiga mål, att utöka 
anställdas aktieinnehav i Cantargia och för att behålla kompetenta medarbetare på konkurrenskraftiga 
villkor.  
 
Måluppfyllelsen bedöms av bolagets styrelse i samband med fastställandet av årsredovisningen 
respektive år. För att ha rätt att ta del av gruppbonus för förvärv av aktier i Programmet ska den anställde 
vara fast anställd. Den anställde ska därutöver ha varit anställd i bolaget i minst ett år. Förslag till beslut 
om vilka medarbetare som ska omfattas av Programmet utarbetas av ersättningsutskottet i samråd med 
verkställande direktören. Beslut om vilka medarbetare som ska omfattas av Programmet fattas av 
styrelsen.  
 
Utbetalning och förvärv av Cantargia-aktie  
När måluppfyllelsen fastställts av styrelsen i bolaget sker utbetalning av det aktuella beloppet för 
respektive deltagare i Programmet inom fyra veckor från fastställandet av årsredovisningen. 
Deltagarens förvärv av aktier ska ske snarast efter utbetalning från bolaget. Bolagets styrelse kan medge 
att förvärv av aktier enligt Programmet får ske vid en senare tidpunkt, för det fall deltagaren är 
förhindrad att förvärva aktier i bolaget på grund av exempelvis tillämpliga marknadsmissbruksregler.  
 
Deltagarna ska använda hela ersättningen inom Programmet, netto efter skatt, till att förvärva Cantargia-
aktier på aktiemarknaden. Såvitt avser aktier förvärvade av en deltagare inom Programmet gäller att 
deltagaren är skyldig att behålla dessa under en treårsperiod efter utbetalningen.  
 
Bolaget betalar sociala avgifter på utbetald rörlig ersättning inom Programmet. Ersättningen inom 
Programmet grundar dock ej rätt till pensionsavsättning eller semesterlön utöver vad som följer av 
tvingande lag.  
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Anställnings upphörande eller avtalsbrott  
En deltagare vars anställning upphör, genom egen uppsägning, uppsägning från bolaget eller på annat 
sätt, är skyldig att behålla de aktier som förvärvats i enlighet med bestämmelserna i Programmet.  
 
I händelse av att en deltagare bryter mot villkoren för Programmet, såsom till exempel genom att 
underlåta att tillhandahålla information om statusen på sitt aktieinnehav, kan bolaget kräva att denne 
avyttrar samtliga aktier förvärvade inom Programmet, varvid det bruttobelopp som den deltagaren 
erhåller genom försäljningen ska återbetalas till bolaget. Om deltagaren avyttrar aktier i strid mot 
villkoren för Programmet ska deltagaren betala ett vite till bolaget motsvarande det bruttobelopp som 
den anställde erhållit genom försäljningen av aktierna.  
 
Principer för årlig rörlig ersättning och Programmet  
Vid utformningen av årlig rörlig ersättning och Programmet ska styrelsen överväga att införa förbehåll 
som:  
 

 diskvalificerar en person som säljer aktier i strid mot Programmets bestämmelser från framtida 
deltagande i rörliga eller långsiktiga ersättningsprogram;  
 

 villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka ersättningen 
grundats visar sig vara hållbara över tid;  
 

 ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter 
som senare visat sig vara uppenbart felaktiga; och  
 

 stadgar att utbetalning till deltagare helt eller delvis ska försenas, reduceras eller utebli om 
utbetalningen enligt styrelsens uppfattning framstår som olämplig med hänsyn till bolagets 
resultat, ställning eller likviditetssituation. 
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Styrelsens för Cantargia AB (publ) förslag till beslut om införande av ett långsiktigt 
personaloptionsprogram (punkt 14)  
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda 
i bolaget (”Personaloptionsprogram 2021/2024” eller ”Programmet”) i enlighet med vad som framgår 
nedan. 
 
Skälen till införandet av Personaloptionsprogram 2021/2024 är att kunna skapa möjligheter för 
bolaget att behålla och rekrytera kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt 
incitamentsprogram. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera personalen till ett ökat intresse 
för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget. 
 
Införande av Personaloptionsprogram 2021/2024 (punkt 14a) 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Personaloptionsprogram 2021/2024 i 
enlighet med i huvudsak följande villkor. 
 
Personaloptionsprogram 2021/2024 ska omfatta högst 3 000 000 personaloptioner.  
 
Varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till 
en teckningskurs som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets 
aktie under de tio handelsdagar som närmast föregår den dag då personaloptionerna tilldelas. 
Teckningskursen och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för 
omräkning till följd av fondemission, split, emission eller liknande åtgärder. 
 
Personaloptionerna enligt Programmet ska erbjudas till anställda eller konsulter i bolaget. Storleken 
på den individuella tilldelningen kommer att bestämmas enligt en värdebaserad metod där det 
teoretiska värdet på personaloptionerna beaktats. Tilldelningen av personaloptioner enligt 
Programmet ska ske senast den dag som infaller tre år efter årsstämman 2021 (varje sådan dag för 
tilldelning benämns ”Tilldelningsdag”) i enlighet med följande riktlinjer:  
 

a) VD, högst 500 000 optioner  
b) Övriga ledande befattningshavare (cirka 7 personer), sammanlagt högst 1 300 000 optioner  
c) Övriga anställda eller konsulter (cirka 28 personer), sammanlagt högst 1 200 000 optioner  

 
Samtliga tilldelade personaloptioner tjänas in på den tredje årsdagen efter Tilldelningsdagen.  
 
I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion 
eller annan liknande transaktion som påverkar Cantargia, ska samtliga personaloptioner tjänas in i 
samband med att sådan transaktion genomförs. 
 
Intjäning förutsätter vidare att deltagaren är fortsatt anställd i eller på annat sätt engagerad i bolaget 
och att deltagaren inte har sagt upp anställningen eller sitt engagemang i bolaget per dagen då 
intjäning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning eller 
sitt engagemang i bolaget före intjäningsdagen förfaller tilldelade optioner. Styrelsen ska emellertid 
vara berättigad att bevilja undantag i vissa fall (s.k. good leaver-situationer, t.ex. en person vars 
anställning eller engagemang har upphört i samband med förhållanden som enligt styrelsens 
bedömning motiverar vidare intjäning, varmed avses bl.a. att anställningen eller engagemanget 
upphört till följd av ålderspension, dödsfall eller bestående arbetsoförmåga till följd av olyckshändelse 
eller sjukdom). 
 
Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och 
ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt personaloptionerna 
övergår på dödsboet i händelse av deltagares dödsfall. 
 
Intjänade personaloptioner får utnyttjas under en tvåårsperiod efter intjäning. 
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Deltagande i Personaloptionsprogram 2021/2024 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan 
ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa 
kostnader och ekonomiska insatser. 
 
Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara 
för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2021/2024 inom ramen för ovan 
angivna huvudsakliga villkor. 
 
Övrig information avseende Personaloptionsprogram 2021/2024 
 
Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Programmet utnyttjas för teckning av nya 
aktier kommer totalt 3 000 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,9 
procent av bolagets aktiekapital och röster. Förutsatt att fullt utnyttjande sker av de 1 900 000 
teckningsoptioner som utgavs i samband med årsstämman 2020, uppgår den sammanlagda 
utspädningen till cirka 4,7 procent.  
 
Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2021/2024 kommer att föranleda kostnader dels i 
from av redovisningsmässiga kostnader, dels i form av sociala avgifter. 
 
Baserat på antagandet att samtliga optioner som ingår i Programmet kommer att intjänas, beräknas 
redovisningsmässiga kostnader för optionerna att uppgå till totalt cirka 29,8 miljoner kronor under 
perioden 2021-2024 baserat på optionernas verkliga värde vid programstart. Optionerna har inget 
marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på 
optionerna i enlighet med Black Scholes modellen. Beräkningarna har baserats på ett antaget 
aktiepris om 32 kronor per aktie och en antagen volatilitet om 50 procent. Värdet på optionerna i 
Personaloptionsprogram 2021/2024 är enligt denna värdering cirka 9,93 kronor per option. 
Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen. 
 
Totala kostnader för sociala avgifter under intjäningsperioden beror på värdet på den förmån som 
deltagaren slutligen erhåller, d.v.s. på optionens värde vid utnyttjande. Vid antagande att samtliga 
optioner som ingår i Programmet tjänas in och en antagen aktiekurs om 64 kronor vid tiden för 
utnyttjande av optionerna, uppgår kostnaderna för de sociala avgifterna till totalt cirka 15,1 miljoner 
kronor. 
 
Samtliga beräkningar ovan är endast preliminära och syftar endast till att ge en illustration av 
kostnaderna som Programmet kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från 
vad som anges ovan.  
 
Förslaget till Personaloptionsprogram 2021/2024 har beretts av styrelsen och dess 
ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. 
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Riktad emission samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 14b) 
 
För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2021/2024 föreslår 
styrelsen att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner samt om godkännande 
av överlåtelse av teckningsoptioner, i enlighet med nedan.  
 
1. Högst 3 000 000 teckningsoptioner ska ges ut varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas 

med högst 240 000 kronor. 
 
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

endast tillkomma bolaget (d.v.s. Cantargia AB (publ)) eller ett av bolaget helägt dotterbolag. 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av Personaloptionsprogram 
2021/2024.  
 

3. Teckning ska ske på teckningslista senast den 1 juli 2021. Styrelsen ska emellertid ha rätt att 
förlänga teckningstiden. 
 

4. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. 
 

5. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga. 
 

6. Bolaget ska, direkt eller indirekt, tillåtas överlåta teckningsoptioner och/eller aktier till 
deltagarna i Programmet utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas i 
enlighet med villkoren enligt punkt 14 a) ovan, eller på annat sätt förfoga över 
teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i anledning av 
Personaloptionsprogram 2021/2024. 
 

7. Verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan 
vara nödvändiga för registrering av emissionen. 
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Bilaga 
Appendix 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I CANTARGIA AB (PUBL) 
TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTS IN CANTARGIA AB (PUBL) 

§ 1 Definitioner / Definitions 

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 
In these terms and conditions, the following terms shall have the meanings stated below. 

 
”Aktie” aktier i Bolaget; 
“Share” a share in the Company; 
”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och 

anslutit sina aktier till Euroclear; 
“Central Securities 
Depository Company” 

a company whose Articles of Association contain an article stating 
that the company’s shares must be registered in a central 
securities depository register and whose shares are registered 
through Euroclear; 

”Avstämningskonto” konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella 
instrument som anges i lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument; 

“Central Securities 
Depository Account” 

an account with Euroclear for registering such financial 
instruments as referred to in the Swedish Central Securities 
Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 
1998:1479); 

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

“Banking Day” any day in Sweden which is not a Sunday or other public holiday, 
or which, with respect to payment of notes, is not equated with a 
public holiday in Sweden; 

”Bolaget” Cantargia AB (publ), org nr 556791-6019; 
“Company” Cantargia AB (publ), Reg. No. 556791-6019; 
”Euroclear” Euroclear Sweden AB; 
”Euroclear” Euroclear Sweden AB; 
”Marknadsplats” Nasdaq Stockholm eller annan liknande reglerad eller oreglerad 

marknad; 
”Marketplace” Nasdaq Stockholm or another equivalent regulated or non-

regulated market; 
”Optionsinnehavare” innehavare av Optionsrätt med rätt till Teckning av nya Aktier; 
“Warrant Holder” any person who is a Holder of a Warrant Certificate entitling to 

Subscription for new Shares; 
”Optionsrätt” rätt att teckna Aktie mot kontant betalning; 
“Warrant” the right to subscribe for new Shares in exchange for payment in 

cash; 
”Teckning” sådan Teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt; 
“Subscription” such Subscription for new Shares exercised through a Warrant; 
”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske; och 
“Subscription Price” the price at which Subscription for new Shares may take place; 

and 
”Teckningsoptionsbevis” bevis till vilket knutits ett visst antal Optionsrätter enligt dessa 

villkor. 
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“Warrant Certificate” a certificate which is linked to a certain number of Warrants in 
accordance with these terms and conditions. 

§ 2 Optionsrätter / Warrants 

Antalet Optionsrätter uppgår till högst 3 000 000. Optionsrätterna får representeras av 
Teckningsoptionsbevis. Teckningsoptionsbevisen är ställda till viss man eller order. 
The number of Warrants shall be not more than 3,000,000. The Warrants may be represented by 
Warrant Certificates. Warrant Certificates are issued to a certain person or to order. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Optionsrätterna ska 
registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Teckningsoptionsbevis eller andra 
värdepapper ges ut. Optionsinnehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till 
Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga Teckningsoptionsbevis representerande Optionsrätter samt 
meddela Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket innehavarens Optionsrätter 
ska registreras. 
In the event the Company is a Central Securities Depository Company, the Board of Directors of the 
Company shall be entitled to resolve that the Warrants be registered on a Central Securities 
Depository Account. In the event such resolution is adopted, no Warrant Certificates or other 
securities shall be issued. At the request of the Company, Warrant Holders shall be obliged to 
surrender immediately to the Company or Euroclear all Warrant Certificates representing Warrants 
and to provide the Company with the requisite details of the securities account on which the Warrant 
Holder’s Warrants are to be registered. 

För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara 
oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att 
Optionsrätterna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto. 
In the event the Board of Directors of the Company adopts a resolution in accordance with the second 
paragraph above, subject to any applicable statutory or regulatory limitations, the Board of Directors 
shall thereafter be at liberty to resolve that the Warrants are no longer to be registered on a Central 
Securities Depository Account. 

§ 3 Rätt att teckna nya Aktier / Right to subscribe for new Shares 

Optionsinnehavaren ska ha rätt att under perioden från och med tidpunkten för registrering vid 
Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 30 juli 2029, eller till och med den tidigare eller 
senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen 
uppgår till Aktiens kvotvärde. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje 
Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. 
The Warrant Holder shall be entitled to subscribe for one new Share for each Warrant during the 
period commencing the date on which the issue resolution is registered at the Swedish Companies 
Registration Office up to and including 30 July 2029, or up to and including such earlier or later date 
as may follow from section 8 below. The Subscription Price corresponds to the Share’s quota value. 
The Subscription Price, as well as the number of new Shares to which each Warrant entitles the 
Holder to Subscribe, may be recalculated in the cases set forth in section 8 below. 

Bolaget ska vara skyldigt att om Optionsinnehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det 
antal Aktier som avses med anmälan om Teckning. 
Upon demand by a Warrant Holder during the period stated above, the Company shall be obliged 
to issue the number of Shares to which an application for Subscription relates. 

§ 4 Teckning av Aktier / Subscription of Shares 

Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Optionsrätt är registrerad på Avstämningskonto ska 
följande gälla. Vid Teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget eller 
ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. 
The following shall apply in the event the Company is a Central Securities Depository Company and 
the Warrants are registered on a Central Securities Depository Account. The Warrants may be 
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exercised through a written application for Subscription to the Company or to the designated Central 
Securities Depository Company. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Optionsrätt inte är registrerad på Avstämningskonto 
ska Teckning ske genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget varvid antalet Optionsrätter 
som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska Optionsinnehavare i förekommande fall inlämna 
motsvarande Teckningsoptionsbevis till Bolaget. 
In the event the Company is not a Central Securities Depository Company or if the Warrants are not 
registered on a Central Securities Depository Account, the Warrants may be exercised through a 
written application for Subscription to the Company, stating the number of Warrants which are to be 
exercised. In conjunction with a Subscription, the Warrant Holder shall, where applicable, surrender 
corresponding Warrant Certificates to the Company. 

§ 5 Betalning / Payment 

Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen avser. 
Simultaneously with the Subscription, payment in cash shall be made for the number of Shares to 
which the Subscription relates. 

§ 6 Införande i aktiebok m.m. / Entry in the share register, etc. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom att de nya 
Aktierna registreras på Avstämningskonto sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum. Som 
framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering på Avstämningskonto. 
In the event the Company is a Central Securities Depository Company at the time of Subscription, 
Subscription shall be effected through the Company ensuring the registration of the new Shares on 
a Central Securities Depository Account, following registration at the Swedish Companies 
Registration Office. As stated in section 8 below, in certain cases the date of such final registration 
on a Central Securities Depository Account may be postponed. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, verkställs Teckning och tilldelning genom att 
de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos Bolagsverket. 
In the event the Company is not a Central Securities Depository Company at the time of Subscription, 
Subscription shall be effected by the new Shares being entered as Shares in the Company ’s share 
register and subsequently being registered at the Swedish Companies Registration Office. 

§ 7 Rätt till vinstutdelning / Entitlement to dividends 

Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att 
Teckning verkställts. 
In the event the Company is a Central Securities Depository Company, Shares which are newly 
issued following Subscription shall carry an entitlement to participate in dividends for the first time on 
the next record date for dividends which occurs after Subscription is effected. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till 
vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Teckning verkställts. 
In the event the Company is not a Central Securities Depository Company, Shares which are newly 
issued following Subscription shall entitle the holder to a dividend at the first General Meeting 
following the date which occurs after Subscription is effected. 

§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m. / Recalculation of Subscription Price, etc. 

Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer 
Optionsinnehavare, vad som följer enligt nedan. 
In the following situations, the following shall apply with respect to the rights which shall vest in 
Warrant Holders. 
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Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att 
Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier. 
Recalculation according to the provisions in this section 8 shall under no circumstances cause the 
Subsription Price to be less than the quotient value of the Company’s Shares. 

A. Fondemission / Bonus issue 

Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där Teckning görs på sådan tid, att den inte kan 
verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först 
sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter 
emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt 
att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen 
för emissionen. 
In the event the Company carries out a bonus issue, where Subscription is made in such time that it 
cannot be effected by no later than three weeks prior to the General Meeting at which a bonus issue 
resolution is to be adopted, Subscription may be effected only after such a General Meeting has 
adopted a resolution thereon. Shares which vest as a consequence of Subscription effected following 
the bonus issue resolution shall be the subject of interim registration on a Central Securities 
Depository Account, and accordingly shall not be entitled to participate in the bonus issue. Final 
registration on a Central Securities Depository Account shall take place only after the record date for 
the bonus issue. 

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Teckningskurs 
liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av. 
In the case of Subscription which is effected following a bonus issue resolution, a recalculated 
Subscription Price shall be applied, as well as a recalculation of the number of Shares to which each 
Warrant provides an entitlement to Subscribe. 

Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel: 
The recalculations shall be made by the Company based on the following formulae: 
 

omräknad 
Teckningskurs 

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

 
recalculated 
Subscription Price 

= previous Subscription Price x number of Shares prior to the bonus 
issue 
______________________________________________ 
number of Shares after the bonus issue 

 

 

omräknat antal Aktier 
som varje Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x 
antalet Aktier efter fondemissionen 
__________________________________________________ 
antalet Aktier före fondemissionen 

 
recalculated number of 
Shares to which each 
Warrant provides an 
entitlement to subscribe 

= previous number of Shares to which each Warrant provides an 
entitlement to subscribe x the number of Shares after the bonus 
issue 
__________________________________________________ 
number of Shares prior to the bonus issue 

 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt efter 
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bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter 
avstämningsdagen för emissionen. 
A recalculated Subscription Price and recalculated number of Shares in accordance with the 
provisions above shall be determined as soon as possible after the General Meeting has adopted a 
bonus issue resolution but, where applicable, shall be applied only after the record date for the bonus 
issue. 

B. Sammanläggning eller uppdelning (split) / Reverse share split or share split 

Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i punkt 
A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då 
sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear. 
In the case of a reverse share split or share split of the Company’s existing Shares, the provisions in 
subsection A shall apply mutatis mutandis whereupon, where appropriate, the record date shall be 
deemed to be the day on which a reverse share split or share split takes place at Euroclear, upon 
request by the Company. 

C. Nyemission av Aktier / New issue of Shares 

Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller 
mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen på grund 
av Aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Optionsrätt: 
In the case of a new issue with pre-emption rights for the shareholders to subscribe for new Shares 
in exchange for cash payment or payment by way of set-off, the following shall apply with respect to 
the right to participate in the new issue by virtue of Shares which have vested as a consequence of 
Subscription through the exercise of Warrants: 

Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans godkännande 
eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i emissionsbeslutet och, i förekommande fall, 
i underrättelsen enligt 13 kap 12 § aktiebolagslagen till aktieägarna, anges den senaste dag då 
Teckning ska vara verkställd för att Aktie, som tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att 
deltaga i emissionen. 
Where a new issue resolution is adopted by the Company’s Board of Directors subject to approval 
by the General Meeting or pursuant to authorisation granted by the General Meeting, the resolution, 
and where applicable, the notification to the shareholders in accordance with Chapter 13 Section 12 
of the Swedish Companies Act, shall state the date by which Subscription must be effected in order 
that Shares which vest as a consequence of Subscription shall carry an entitlement to participate in 
the new issue. 

Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning – där anmälan om Teckning görs på sådan 
tid, att Teckningen inte kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma som beslutar om 
emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning. Aktie, som tillkommit på grund av 
sådan Teckning, upptas interimistiskt på Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att 
deltaga i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för 
emissionen. 
Where the General Meeting adopts a new issue resolution, in the event an application for 
Subscription is made at such a time that the Subscription cannot be effected no later than three 
weeks prior to the General Meeting which adopts the new issue resolution, Subscription shall only 
be effected after the Company has carried out recalculations. Shares which vest as a consequence 
of such Subscription shall be the subject of interim registration on a Central Securities Depository 
Account, and consequently shall not be entitled to participate in the new issue. Final registration on 
a Central Securities Depository Account shall take place only after the record date for the issue. 

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer 
tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Optionsrätt 
berättigar till Teckning av. 
In the event of Subscription which is effected at such time that a right to participate in the new issue 
does not vest, a recalculated Subscription Price shall be applied, as well as a recalculation of the 
number of Shares to which each Warrant provides an entitlement to Subscribe. 
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Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler: 
The recalculations shall be made by the Company based on the following formulae: 

 

omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs 
under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens 
genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten 

 
recalculated 
Subscription Price 

= previous Subscription Price x the Share’s average listed price 
during the subscription period established in the new issue 
resolution (the Share’s average price) 
___________________________________________________ 
the Share’s average price increased by the theoretical value of 
the Warrant calculated on the basis thereof 

 

omräknat antal Aktier 
som varje Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

 
recalculated number of 
Shares to which each 
Warrant provides an 
entitlement to subscribe 

= previous number Shares to which each Warrant provides an 
entitlement to subscribe x the Share’s average price increased by 
the theoretical value of the Warrant calculated on the basis 
thereof 
___________________________________________________ 
the Share’s average price 

 
Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen 
enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som 
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 
köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 
The Share’s average price shall be deemed to correspond to the average of the calculated mean 
values, for each trading day during the Subscription Period, of the highest and lowest transaction 
prices listed during the day in accordance with the official quotations on the Marketplace. In the event 
no transaction price is quoted, the bid price which is quoted as the closing price shall instead be 
included in the calculation. Days on which neither a transaction price nor a bid price is quoted shall 
not be included in the calculation. 

Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel: 
The theoretical value of the subscription right shall be calculated in accordance with the following 
formula: 

 

teckningsrättens värde = det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt 
emissionsbeslutet x Aktiens genomsnittskurs minus 
teckningskursen för den nya Aktien 
___________________________________________________ 
antalet Aktier före emissionsbeslutet 
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value of the subscription 
right 

= the maximum number of new Shares which may be issued 
pursuant to the new issue resolution x the Share’s average price 
less the subscription price for the new Share 
___________________________________________________ 
the number of Shares prior to adoption of the new issue resolution 

 
Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll. 
In the event a negative value is thereupon obtained, the theoretical value of the subscription right 
shall be set at zero. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt 
ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Teckning 
som verkställs därefter. 
The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares provided by each 
Warrant shall be determined by the Company two Banking Days after the expiry of the subscription 
period and shall be applied to Subscription for Shares effected thereafter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för vad 
som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. 
In the event the Company’s Shares are not listed or traded on a Marketplace, a recalculated 
Subscription Price and recalculated number of Shares shall be determined in accordance with this 
subsection C. In lieu of the provisions regarding the Share’s average price, the value of the Share 
shall thereupon be determined by an independent valuer appointed by the Company. 

Under tid som Bolaget är Avstämningsbolag ska följande gälla. Under tiden till dess att omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, 
verkställs Teckning endast preliminärt, varvid det antal Aktier, som varje Optionsrätt före omräkning 
berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att 
varje Optionsrätt efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Aktier enligt § 3 ovan. Slutlig 
registrering på Avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. 
In the event the Company is a Central Securities Depository Company the following shall apply. 
During the period pending determination of a recalculated Subscription Price and recalculated 
number of Shares to which each Warrant provides an entitlement to subscribe, Subscription for 
Shares shall be effected only on a preliminary basis, whereupon the number of Shares to which each 
Warrant provides an entitlement to subscribe prior to the recalculation shall be registered on an 
interim basis on a Central Securities Depository Account. In addition, it is specifically noted that, 
following recalculations, each Warrant may carry an entitlement to additional Shares pursuant to 
section 3 above. Final registration on the Central Securities Depository Account shall take place after 
the recalculations have been determined. 

D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner / Issue of convertible debentures or 
warrants 

Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot 
kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan 
betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om rätten att delta i nyemission på 
grund av Aktie som tillkommit genom Teckning motsvarande tillämpning. 
In the event of an issue of convertible debentures or warrants with pre-emption rights for the 
shareholders and in exchange for cash payment or payment by way of set-off or, with respect to 
warrants, without payment, the provisions of subsection C, first paragraph, subparagraphs 1 and 2 
regarding the right to participate in a new issue by virtue of Shares which vest through Subscription 
shall apply mutatis mutandis. 

Vid Teckning som verkställs i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas 
en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt. 
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In the event of Subscription for Shares which is exercised at such a time that Subscription is effected 
after adoption of the issue resolution, a recalculated Subscription Price and recalculated number of 
Shares provided by each Warrant shall be applied. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler: 
The recalculation shall be made by the Company in accordance with the following formulae: 

 

omräknad 
Teckningskurs 

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

 
recalculated 
Subscription Price = 

= previous Subscription Price x the Share’s average listed price 
during the subscription period established in the resolution 
regarding the issue (the Share’s average price) 
___________________________________________________ 
the Share’s average price increased by the value of the 
subscription right 

 

omräknat antal Aktier 
som varje Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

 
recalculated number of 
Shares to which each 
Warrant provides an 
entitlement to subscribe 

= previous number of Shares to which each Warrant provides an 
entitlement to subscribe x the Share’s average price increased by 
the value of the subscription right 
___________________________________________________ 
the Share’s average price 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
The Share’s average price shall be calculated in accordance with subsection C above. 

Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter justering för 
nyemission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges i punkt 
C ovan. 
The value of the subscription right shall be deemed to correspond to the calculated value with 
adjustments for the new share issue and the market value calculated in accordance with subsection 
C above. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt 
ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Teckning 
som verkställs därefter. 
The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares provided by each 
Warrant shall be determined by the Company two Banking Days after the expiry of the subscription 
period and shall be applied to Subscription for Shares effected thereafter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för vad 
som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende 
värderingsman utsedd av Bolaget. 
In the event the Company’s Shares are not listed or traded on a Marketplace, a recalculated 
Subscription Price and recalculated number of Shares shall be determined in accordance with this 
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subsection D. In lieu of the provisions regarding the Share’s average price, the value of the Share 
shall thereupon be determined by an independent valuer appointed by the Company. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 
Aktier som belöper på varje Optionsrätt fastställs, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan 
äga motsvarande tillämpning. 
In the event of Subscription for Shares which is effected before the recalculated Subscription Price 
and the recalculated number of Shares provided by each Warrant have been determined, the 
provisions of subsection C last paragraph above shall be applied. 

E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D / Offer to the 
shareholders in circumstances other than those set forth in subsections A-D 

Vid ett riktat erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att med företrädesrätt 
enligt principerna i aktiebolagslagen av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, 
ska vid Teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt att delta i 
erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje 
Optionsrätt ger rätt att teckna. Detsamma gäller om Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till 
aktieägarna dela ut värdepapper eller rättigheter utan vederlag. 
In the event the Company, in circumstances other than those set forth in subsections A-D above, 
extends an offer to the shareholders, subject to shareholders’ pre-emption rights pursuant to the 
principles set forth in the Swedish Companies Act, to acquire securities or rights of any kind from the 
Company, in the event of Subscription which is demanded at such time that the Shares thereby 
received do not carry an entitlement to participate in the offer, a recalculated Subscription Price and 
recalculated number of Shares to which each Warrant provides an entitlement to subscribe shall be 
applied. The aforesaid shall also apply where the Company resolves, in accordance with the 
aforementioned principles, to distribute securities or rights to the shareholders without consideration. 

Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel: 
The recalculations shall be carried out by the Company in accordance with the following formulae: 

 

omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs 
under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (Aktiens 
genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande 
i erbjudandet (inköpsrättens värde) 

 
recalculated 
Subscription Price 

= previous Subscription Price x the Share’s average listed price 
during the application period established in the offer (the Share’s 
average price) 
___________________________________________________ 
the Share’s average price increased by the value of the right to 
participate in the offer (the purchase right value) 

 

omräknat antal Aktier 
som varje Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

 
recalculated number of 
Shares to which each 
Warrant provides an 
entitlement to subscribe 

= previous number of Shares to which each Warrant provides an 
entitlement to subscribe x the Share’s average price increased by 
the purchase right value 
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___________________________________________________ 
the Share’s average price 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
The Share’s average price shall be calculated in accordance with subsection C above. 

Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i 
erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt möjligt 
fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan 
bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 
In the event the shareholders have received purchase rights and trading has taken place in such 
rights, the value of the right to participate in the offer shall be deemed to correspond to the purchase 
right value. The purchase right value shall, as far as possible, be determined on basis of the changed 
market value of the Company’s Shares which can be deemed have occurred due to the offer. 

Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska 
omräkningen av Teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges 
ovan, varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den 
marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av 
erbjudandet. 
In the event the shareholders have not received purchase rights, or trading in purchase rights has 
otherwise not taken place, the recalculation of the Subscription Price shall take place applying, as 
far as possible, the principles stated above. The purchase right value shall, as far as possible, be 
determined on basis of the changed market value of the Company ’s Shares which can be deemed 
have occurred due to the offer. 

Den omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång 
och tillämpas vid Teckning som verkställs sedan den omräknade kursen fastställts. 
The recalculated Subscription Price shall be determined by the Company as soon as possible after 
expiry of the offer period and applied in conjunction with Subscriptions effected after the recalculated 
price has been determined. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman 
utsedd av Bolaget. 
In the event the Company’s Shares are not listed or traded on a Marketplace, a recalculated 
Subscription Price and recalculated number of Shares shall be determined. In lieu of the provisions 
regarding the Share’s average price, the value of the Share shall thereupon be determined by an 
independent valuer appointed by the Company. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknade Teckningskurs och omräknat antal 
Aktier som belöper på varje Optionsrätt fastställts, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan 
äga motsvarande tillämpning. 
In the event of Subscription for Shares which is effected before the recalculated Subscription Price 
and the recalculated number of Shares provided by each Warrant have been determined, the 
provisions of subsection C last paragraph above shall be applied. 

F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner / New issue or issue of 
convertible debentures or warrants 

Vid nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för 
aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller 
teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga Optionsinnehavare samma 
företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Optionsinnehavare, utan 
hinder av att Teckning på grund av Optionsrätt inte har verkställts, anses vara ägare till det antal 
Aktier som Optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts efter den Teckningskurs 
som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje Optionsrätt vid tidpunkten för beslutet om 
emission. 
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In the event of a new issue or issue of convertible debentures or warrants with pre-emption rights for 
the shareholders, in exchange for cash payment or payment by way of set-off or, with respect to 
warrants, without payment, the Company may decide to grant all Warrant Holders the same pre-
emption rights as vest in the shareholders pursuant to the resolution. Notwithstanding that 
Subscription for Shares pursuant to Warrants has not been effected, each Warrant Holder shall 
thereupon be deemed to be the owner of the number of Shares which the Warrant Holder would 
have received had Subscription for Shares been effected at the Subscription Price and the number 
of Shares to which each Warrant provided an entitlement to subscribe, as applicable on the date on 
which the resolution regarding the offer was adopted. 

Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke ha 
motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Optionsinnehavaren ska anses vara ägare till ska 
därvid fastställas efter den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje 
Optionsrätt vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. 
In the event the Company resolves to extend to the shareholders such an offer as referred to in 
subsection E above, the provisions of the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis. The 
number of Shares which Warrant Holders shall be deemed to own shall thereupon be determined 
based on the Subscription Price and the number of Shares to which each Warrant provided an 
entitlement to subscribe, as applicable on the date on which the resolution regarding the offer was 
adopted. 

Om Bolaget skulle besluta att ge Optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna 
i punkt F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E av Teckningskursen inte äga rum. 
In the event the Company decides to grant the Warrant Holders pre-emption rights in accordance 
with the provisions of this subsection F, no recalculation of the Subscription Price shall take place 
pursuant to subsections C, D or E. 

G. Kontant utdelning till aktieägarna / Cash dividend to the shareholders 

Vid kontant utdelning till aktieägarna, som innebär att dessa erhåller utdelning som tillsammans med 
andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar överskrider 30 procent av de befintliga 
Aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen 
för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid 
Teckning som påkallas på sådan tid att Aktie som erhålls när Teckningen verkställs inte medför rätt 
till utdelningen tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på 
varje Optionsrätt. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som 
överstiger 30 procent av Aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär 
utdelning). 
In the event of a cash dividend to the shareholders, entailing that the shareholders receive dividends 
which, together with other dividends paid out during same financial year, exceed 30 per cent of the 
existing Share’s average price during a period of 25 trading days immediately prior to the day on 
which the Board of Directors of the Company publishes its intention to submit a proposal to the 
General Meeting regarding such dividend, in the event Subscription is demanded at such time that 
the Shares thereby received do not carry an entitlement to receive such dividend, a recalculated 
Subscription Price and a recalculated number of Shares to which each Warrant provides an 
entitlement to subscribe shall be applied. The recalculation shall be based on the part of the total 
dividend which exceeds 30 per cent of the share’s average price during the aforementioned period 
(extraordinary dividend). 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt nedanstående formler: 
The recalculation shall be carried out by the Company in accordance with the following formulae: 

 

omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs 
under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då 
Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (Aktiens 
genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
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Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning 
som utbetalas per Aktie 

 
recalculated 
Subscription Price 

= previous Subscription Price x the Share’s average listed price 
during a period of 25 trading days calculated commencing the day 
on which the Share was listed without the right to participate in 
the extraordinary dividend (the Share’s average price) 
___________________________________________________ 
the Share’s average price increased by the extraordinary dividend 
paid out per Share 

 

omräknat antal Aktier 
som varje Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning 
som utbetalas per Aktie 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

 
recalculated number of 
Shares to which each 
Warrant provides an 
entitlement to subscribe 

= previous number of Shares to which each Warrant provides an 
entitlement to Subscribe x (the Share’s average price increased 
by extraordinary amount repaid per Share) 
___________________________________________________ 
the Share’s average price 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
The Share’s average price shall be calculated in accordance with subsection C above. 

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Optionsrätt 
fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den ovan angivna perioden om 25 
handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 
The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares provided by each 
Warrant shall be determined by the Company two Banking Days after the expiry of the above-stated 
period of 25 trading days and shall be applied to Subscription effected thereafter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats och det beslutas om 
kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med 
andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 15 procent av Bolagets resultat 
efter skatt för det närmast föregående räkenskapsåret och 30 procent av Bolagets värde, ska, vid 
anmälan om Teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till 
erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier 
enligt denna punkt G. Härvid ska Bolagets värde ersätta Aktiens genomsnittskurs i formeln. Bolagets 
värde ska bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen baseras 
på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av Bolagets resultat efter 
skatt för räkenskapsåret och 30 procent av Bolagets värde (extraordinär utdelning). 
In the event of the Company’s Shares are not listed or traded on a Marketplace, and a resolution is 
adopted regarding a cash dividend to the shareholders entailing that the shareholders receive a 
dividend which, together with other dividends paid out during the same financial year, exceeds 15% 
of the Company’s post-tax earnings for the previous financial year and 30% of the Company’s value, 
in conjunction with applications for Subscription which take place at such time that the Shares thereby 
received do not carry an entitlement to receive such dividend, a recalculated Subscription Price and 
a recalculated number of Shares shall be applied in accordance with this subsection G. The 
Company’s value shall thereupon replace the Share’s average price in the formula. The Company’s 
value shall be determined by an independent valuer appointed by the Company. The recalculation 
shall be based on the part of the aggregate dividend which exceeds 15% of the Company’s post-tax 
earnings for the financial year and 30% of the Company’s value (extraordinary dividend). 
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Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 
Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C, 
sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 
In conjunction with Subscription which is effected during the period pending determination of a 
recalculated Subscription Price and recalculated number of Shares to which each Warrant provides 
an entitlement to Subscribe, the provisions of subsection C, final paragraph above shall apply mutatis 
mutandis. 

H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna / Reduction in the share 
capital with repayment to the shareholders 

Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräknad 
Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt. 
In the event of a reduction in the share capital with repayment to the shareholders, a recalculated 
Subscription Price and a recalculated number of Shares provided by each Warrant shall be applied. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler: 
The recalculation shall be carried out by the Company in accordance with the following formulae: 

 

omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs 
under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då 
Aktien noteras utan rätt till återbetalning (Aktiens 
genomsnittskurs) 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas 
per Aktie 

 
recalculated 
Subscription Price = 

= previous Subscription Price x the Share’s average listed price 
during a period of 25 trading days calculated commencing the day 
on which the Shares were listed without the right to participate in 
the repayment (the Share’s average price) 
___________________________________________________ 
the Share’s average price increase by the amount repaid per 
Share 

 

 

omräknat antal Aktier 
som varje Optionsrätt 
ger rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas 
per Aktie 
___________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

 
recalculated number of 
Shares to which each 
Warrant provides an 
entitlement to subscribe 

= previous number of Shares to which each Warrant provides an 
entitlement to Subscribe x the Share’s average price increase by 
the amount repaid per Share 
___________________________________________________ 
the Share’s average price 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
The Share’s average price shall be calculated in accordance with subsection C above. 

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier ska i stället för det 
faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt 
följande: 
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In making a recalculation pursuant to the above where the reduction takes place through redemption 
of Shares, instead of using the actual amount which is repaid per Share a calculated repayment 
amount shall be used as follows: 

 

beräknat 
återbetalningsbelopp 
per Aktie 

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

 
calculated repayment 
amount per Share 

= the actual amount repaid per redeemed Share less the Share’s 
market value during a period of 25 trading days immediately 
preceding the day on which the Shares do not carry an 
entitlement to participate in the reduction (the Share’s average 
price) 
___________________________________________________ 
the number of Shares in the Company which form the basis of 
redemption of a Share less 1 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
The Share’s average price shall be calculated in accordance with subsection C above. 

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Optionsrätt 
fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar 
och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 
The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares provided by each 
Warrant shall be determined by the Company two Banking Days after the expiry of the stated period 
of 25 trading days and shall be applied to Subscriptions effected thereafter. 

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 
Aktier varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C, sista 
stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 
In conjunction with Subscriptions which are effected during the period pending determination of a 
recalculated Subscription Price and recalculated number of Shares to which each Warrant provides 
an entitlement to Subscribe, the provisions of subsection C, final paragraph above, shall apply 
mutatis mutandis. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges 
beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman 
utsedd av Bolaget. 
In the event the Company’s Shares are not listed or traded on a Marketplace, a recalculated 
Subscription Price and recalculated number of Shares shall be determined. In lieu of the provisions 
regarding the Share’s average price, the value of the Shares shall thereupon be determined by an 
independent valuer appointed by the Company. 

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 egna 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 Optionsrätt berättigar till 
Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan. 
In the event of the Company’s share capital is to be reduced through redemption of Shares with 
repayment to the shareholders and such reduction is not mandatory, or where the Company is to 
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carry out a buyback of its Shares – without a reduction in the share capital being involved – but 
where, in the Company’s opinion, in light of the technical structure and economic effects thereof the 
measure is comparable to a mandatory reduction, a recalculation of the Subscription Price and 
number of Shares to which each Warrant provides an entitlement to Subscribe shall be carried out 
applying, as far as possible, the principles stated above. 

I. Ändamålsenlig omräkning / Appropriate recalculation 

Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses 
bedömning tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens tekniska 
utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som 
Optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen genomföra 
omräkningen av Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Optionsrätt 
på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat. 
In the event of the Company carries out any measure as referred to in subsections A-E, G, H or M 
and where, in the Company’s Board’s opinion, in light of the technical structure of the measure or for 
any other reason, application of the prescribed recalculation formulae cannot take place or results in 
the financial compensation received by the Warrant Holders being unreasonable compared with the 
shareholders, the Board of Directors shall carry out the recalculation of the Subscription Price and 
the number of Shares provided by each Warrant in such manner as the Board deems appropriate in 
order to obtain a reasonable result. 

J. Avrundning / Rounding off 

För fastställande av omräknad Teckningskurs ska Teckningskursen avrundas till två decimaler. 
In the determination of a recalculated Subscription Price, the Subscription Price shall be rounded off 
to two decimals. 

K. Likvidation / Liquidation 

Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller oavsett 
likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation vunnit laga kraft 
eller inte. 
In the event of liquidation pursuant to Chapter 25 of the Swedish Companies Act, no further 
Subscription may be effected. The aforesaid shall apply irrespective of the reasons for the liquidation 
and irrespective of whether or not the order that the Company be placed into liquidation has become 
final. 

Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om 
Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Optionsinnehavarna 
genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om 
att Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 
Simultaneously with the notice convening the General Meeting and prior to the General Meeting is 
to considers the issue of whether the Company is to be placed into voluntary liquidation pursuant to 
Chapter 25, section 1 of the Swedish Companies Act, the Warrant Holders shall be given notice 
thereof by the Company in accordance with section 9 below. The notice shall inform the Warrant 
Holders that Subscription may not be effected after the General Meeting has adopted a resolution 
regarding liquidation. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska 
Optionsinnehavare – oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – 
ha rätt att göra anmälan om Teckning av Aktier med utnyttjande av Optionsrätten från den dag då 
meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 
In the event the Company gives notice that it is considering entering into voluntary liquidation, 
notwithstanding the provisions of section 3 regarding the earliest date for demanding Subscription, 
the Warrant Holders shall be entitled to apply for Subscription for Shares through exercise of 
Warrants commencing the day on which notice is given. However, the aforesaid shall apply only 
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where Subscription can be effected not later than the tenth calendar day prior to the General Meeting 
at which the issue of the Company’s liquidation is to be addressed. 

L. Fusion / Merger 

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Teckning därefter ej ske. 
In the event the General Meeting approves a merger plan pursuant to Chapter 23, section 15 of the 
Swedish Companies Act whereby the Company is to be merged in another company, Subscription 
may thereafter not be demanded. 

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 
Optionsinnehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I 
meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda 
fusionsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att Teckning ej får ske, sedan slutligt beslut 
fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. 
Not later than two months prior the General Meeting which is to consider the issue of approving the 
above merger, the Warrant Holders shall be given notice thereof in accordance with section 9 below. 
The notice shall contain information about the merger plan and information that Subscription may 
not be effected after the General Meeting has adopted a resolution regarding the merger in 
accordance with the paragraph above. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Optionsinnehavare äga rätt att 
påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning 
kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas. 
In the event the Company gives notice of a proposed merger in accordance with the above, Warrant 
Holders shall be entitled to apply for Subscription commencing the date on which notice of the 
proposed merger was given, provided that Subscription can be effected not later than three weeks 
prior to the date of the General Meeting at which the merger plan whereby the Company is to be 
merged in another company is to be approved. 

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget 
ska uppgå i annat bolag, eller blir Bolagets Aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap 
samma lag ska följande gälla. 
The following shall apply if the Company’s Board of Directors prepares a merger plan pursuant to 
Chapter 23, section 28 of the Swedish Companies Act, whereby the Company is to be merged in 
another company, or if the Company’s Shares are subject to a buy-out procedure pursuant to Chapter 
22 of the same Act. 

Äger ett svenskt 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 påkallande av Teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny 
sista dag för påkallande av Teckning (Slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från 
offentliggörandet. 
In the event a Swedish parent company owns all of the Shares in the Company, and the Company’s 
Board of Directors announces its intention to prepare a merger plan pursuant to the statutory 
provision referred to in the preceding paragraph, in the event the final date for demanding 
Subscription pursuant to section 3 above falls on a day after such announcement, the Company shall 
establish a new final date for demanding Subscription (the Expiry Date). The Expiry Date shall be a 
day within 60 days of the announcement. 

M. Delning / Demerger 

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 
aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett 
omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna, enligt principerna för extraordinär 
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utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på den del av Bolagets tillgångar och skulder 
som övertas av övertagande bolag. 
In the event the General Meeting approves a demerger plan pursuant to Chapter 24, section 17 of 
the Swedish Companies Act whereby the Company shall be demerged through part of the 
Company’s assets and liabilities being taken over by one or more limited companies in exchange for 
consideration to the Company’s shareholders, a recalculated Subscription Price and a recalculated 
number of Shares to which each Warrant provides an entitlement to subscribe shall be applied in 
accordance with the principles regarding extraordinary dividends as set forth in subsection G above. 
The recalculation shall be based on the part of the Company’s assets and liabilities assumed by the 
takeover company. 

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag 
till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga motsvarande 
tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära Teckning upphör samtidigt med registreringen 
enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Optionsinnehavaren ska ske senast två 
månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman. 
In the event all of the Company’s assets and liabilities are taken over by one or more limited 
companies in exchange for consideration to the Company’s shareholders, the provisions regarding 
liquidation as set forth in subsection K above shall apply mutatis mutandis, entailing inter alia that 
the right to request Subscription shall terminate simultaneously with registration pursuant to Chapter 
24, section 27 of the Swedish Companies Act and that Warrant Holders must be given notice thereof 
not later than two months prior to the date on which the demerger plan is submitted to the General 
Meeting. 

N. Tvångsinlösen / Buy-out of minority shareholders 

Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av 
Aktierna med mer än 90 procent av röstetalet för samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör 
moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i sista stycket punkt L sägs om 
Slutdag äga motsvarande tillämpning. 
In the event a Swedish parent company, on its own or together with a subsidiary, owns more than 
90 per cent of the Shares and more than 90 per cent of the voting rights in respect of all of the Shares 
in the Company, and where the parent company announces its intention to commence a buy-out 
procedure, the provisions of the final paragraph of subsection L regarding the Expiry Date shall apply 
mutatis mutandis. 

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Optionsinnehavare 
äga rätt att göra sådant påkallande fram till och med Slutdagen. Bolaget ska senast fem veckor före 
Slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra Optionsinnehavarna om denna rätt samt 
att påkallande av Teckning ej får ske efter Slutdagen. 
If the announcement has been made in accordance with the provisions above in this subsection, 
Warrant Holders shall be entitled to demand Subscription until the Expiry Date. The Company must 
give notice to the Warrant Holders in accordance with section 9 below, not later than five weeks prior 
to the Expiry Date, informing them of this right and the fact that they may not demand Subscription 
after the Expiry Date. 

Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska avgöras 
av skiljemän, får Optionsrätten inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom 
en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken Teckning får ske löper ut 
dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Optionsinnehavaren ändå rätt att utnyttja 
Optionsrätten under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft. 
If the majority shareholder, pursuant to Chapter 22, section 6 of the Swedish Companies Act, has 
submitted a request that a buy-out dispute be resolved by arbitrators, the Warrants may not be 
exercised for Subscription until the buy-out dispute has been settled by an award or decision that 
has become final. If the period within which Subscription may take place expires prior thereto, or 
within three months thereafter, a Warrant Holder nevertheless has the right to exercise the Warrant 
within three months after the date on which the ruling became final. 
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O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning / Cease or lapse of liquidation, 
merger or demerger 

Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter beslut om 
likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till Teckning åter inträda 
om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller. 
Notwithstanding the provisions of subsections K, L, and M that Subscription may not be effected 
following a resolution regarding liquidation or approval of a merger plan or demerger plan, the right 
to Subscription shall be reinstated in the event the liquidation ceases or the issue of a merger or 
demerger lapses. 

P. Konkurs eller företagsrekonstruktion / Bankruptcy or company reorganisation order 

Vid Bolagets konkurs eller om beslut fattas om att Bolaget ska bli föremål för företagsrekonstruktion 
får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt inte ske. Om konkursbeslutet eller beslutet om 
företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning. 
In the event of the Company’s bankruptcy or where a decision is taken that the Company shall be 
the subject of a company reorganisation order, Subscription may not take place through exercise of 
Warrants. Where the bankruptcy order or the Company reorganisation order is set aside by a higher 
court, the entitlement to Subscribe shall be reinstated. 

Q. Byte av redovisningsvaluta / Change in accounting currency 

Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara 
bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta som 
aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs som 
använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet. 
In the event the Company effects a change in the accounting currency, entailing that the Company’s 
share capital shall be established in a currency other than Swedish crowns, the Subscription Price 
shall be recalculated in the same currency as the share capital. Such currency recalculation shall 
take place applying the exchange rate which was used to recalculate the share capital in conjunction 
with the change in currency. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som 
verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan. 
A recalculated Subscription Price in accordance with the provisions above shall be determined by 
the Company and shall be applied to Subscriptions effected commencing the day on which the 
change in the accounting currency takes effect. 

R. Motsvarande villkor för kupongbolag / Equivalent terms and conditions for companies 
that are not Central Securities Depository Companies 

I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid 
omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas jämförlig 
tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag. 
In cases where the provisions concerning recalculation refer to the record date and, at the time of 
the recalculation, the Company is not a Central Securities Depository Company, a comparable date 
used in equivalent terms and conditions for companies that are not Central Securities Depository 
Companies shall apply instead of the record date. 

§ 9 Meddelanden / Notices 

Meddelanden rörande Optionsrätterna ska skriftligen tillställas varje Optionsinnehavare under 
adress som är känd för Bolaget. 
Notices relating to the Warrants must be provided in writing to each Warrant Holder to an address 
which is known to the Company. 
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§ 10 Ändring av villkor / Amendments to the terms and conditions 

Bolagets styrelse har rätt att för Optionsinnehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i 
den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut gör det nödvändigt att ändra 
villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt 
eller nödvändigt att ändra villkoren och Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något hänseende 
försämras. 
The Company’s Board of Directors shall be entitled, on behalf of the Warrant Holders, to amend 
these terms and conditions to the extent that any legislation, court decision or public authority 
decision renders necessary such amendment or where, in the Board’s opinion, for practical reasons 
it is otherwise appropriate or necessary to amend the terms and conditions, and the rights of the 
Warrant Holders are thereupon not prejudiced in any respect. 

§ 11 Sekretess / Confidentiality 

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om 
Optionsinnehavare. Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om Optionsinnehavares 
konto i Bolagets avstämningsregister: 
None of the Company, the institution maintaining a Warrant Holder’s account or Euroclear may 
disclose information about a Warrant Holder to any third party without authorisation. The Company 
shall be entitled to obtain the following information from Euroclear regarding a Warrant Holder’s 
account in the Company’s central securities depository register: 

Optionsinnehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress; och 
the Warrant Holder’s name, personal identification number or other identification number, and postal 
address; and 

antal Optionsrätter. 
the number of Warrants. 

§ 12 Tillämplig lag / Governing law 

Svensk lag gäller för dessa Optionsrätter och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i 
anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid 
sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget. 
These Warrants and legal issues relating thereto shall be governed by Swedish law. Proceedings 
arising from this agreement shall be brought in the district court where the registered office of the 
Company is situated or any other forum whose authority is accepted in writing by the Company. 

__________________________ 
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Aktieswapavtal med en tredje part (punkt 14c) 
 
För det fall majoritetskravet för ett giltigt beslut under punkt 14b ovan inte uppnås, föreslår styrelsen 
att årsstämman beslutar att Personaloptionsprogram 2021/2024 istället ska säkras genom att 
bolaget tillåts ingå ett aktieswapavtal med en tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den 
tredje parten ska ha rätt att förvärva och överlåta Cantargia-aktier i eget namn till programdeltagarna. 

__________________________ 
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Bilaga 7 
 
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande 
 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före 
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission 
av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget 
per dagen för årsstämman. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning 
eller andra villkor. 
 
Syftet med bemyndigandet är att tillföra rörelsekapital till bolaget. Om styrelsen beslutar om 
nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska anledningen därtill vara att tillföra 
rörelsekapital till bolaget, att bredda aktieägarkretsen med nya, strategiskt viktiga aktieägare eller att 
förvärva andra bolag eller verksamheter. 
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