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Villkor för optionsprogram för nyteckning av B-aktier i  

Oboya Horticulture Industries AB (publ), 556362-3197, 2017:1 

 

1. DEFINITIONER 

”Aktie”   aktie i Bolaget; 

”Bankdag” dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträf-

fande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; 

”Bolaget” Oboya Horticulture Industries AB (publ), 556362-3197 

”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB  

”Optionsrätt” rätt att teckna Aktier i Bolaget mot kontant betalning enligt dessa 

villkor; 

”Teckning” sådan nyteckning av Aktier i Bolaget som avses i 14 kap aktiebolags-

lagen (2005:551) och som sker i enlighet med nedanstående villkor; 

”Teckningskurs” den kurs till vilken teckning av nya Aktier i Bolaget kan ske. 

 

2. TECKNINGSOPTIONER OCH OPTIONSBEVIS 

Det sammanlagda antalet Optionsrätter enligt optionsprogrammet uppgår till högst 500 000. 

Teckningsoptionerna skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen 

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Inga teckningsoptionsbevis kommer att 

utges. 
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3. RÄTT ATT TECKNA NYA AKTIER 

Optionsinnehavare skall äga rätt att från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 oktober 

2020 för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie av serie B till en Teckningskurs om tjugofyra (24) 

kronor per Aktie. Omräkning av Teckningskurs, liksom av det antal nya Aktier som varje Opt-

ionsrätt berättigar till teckning av, som kan äga rum i de fall som framgår av avsnitt 8 skall dock 

ej ske vid emissioner i samband med Bolagets förvärv av hela eller delar av företag. 

Optionsinnehavare äger rätt att teckna högst det antal Aktier som dennes Optionsrätter berättigar 

till varvid Bolaget skall vara skyldigt att om Optionsinnehavare så påkallar under ovan angiven 

tid, emittera det antal Aktier som avses med anmälan om Teckning. 

4. ANMÄLAN OM TECKNING 

Utnyttjande av Optionsrätterna sker genom skriftlig anmälan om teckning till Bolaget. Sådan 

anmälan är bindande och kan inte återkallas av Optionsinnehavare. Inges inte anmälan om Teck-

ning inom i punkt 3 första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna att 

gälla. 

Skulle Bolaget under Optionsrätternas löptid bli föremål för ett övertagande och totalt uppköp 

från annat bolag, skall Optionsinnehavare ha möjlighet att teckna aktier vid tidigare tidpunkt än 

vad som ovan nämnts. 

För det fall sådan teckning sker skall Optionsinnehavare vara förpliktigad att sälja Aktierna på de 

villkor som övertagande/uppköpande bolag erbjuder. 

5. BETALNING 

Vid anmälan om Teckning skall betalning samtidigt erläggas kontant för Aktierna. 

6. INFÖRANDE I AKTIEBOK M M 

Sedan betalning erlagts skall Bolaget utan dröjsmål fatta erforderligt beslut för Teckning och 

tilldelning av Aktie i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen och de nya Aktierna skall upptas i 

Bolagets aktiebok hos Euroclear. Tecknare är vid tillfället för teckning av aktier skyldig att 

uppge VP-konto eller depånummer hos bank eller fondkommissionär dit aktierna skall föras. 

 7. UTDELNING PÅ NYA AKTIER 
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Aktie som utgivits efter Teckning före avstämningsdagen för årsstämma hållen visst räkenskaps-

år medför rätt till utdelning avseende föregående räkenskapsår. Aktie som utgivits efter Teckning 

efter avstämningsdagen för årsstämma hållen visst räkenskapsår medför rätt till utdelning avse-

ende det räkenskapsåret. 

8. OMRÄKNING VID EMISSION M M 

Bolaget skall ej vidtaga åtgärd som medför att Teckningskursen blir lägre än det vid var tid gäl-

lande kvotvärde för Aktie. 

A. Om Bolaget genomför en fondemission skall teckning, som påkallas på sådan tid att den 

inte kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma som skall pröva emissions-

frågan, verkställas först sedan stämman beslutat om fondemission. Aktier, som tillkom-

mer på grund av teckning som verkställs efter emissionsbeslutet, ger inte ger rätt att delta 

i fondemissionen. Sådana aktier skall interimistiskt tas upp på aktiekonto. Slutlig registre-

ring på aktiekonto sker först efter avstämningsdagen för fondemissionen.  

 Senast fyra veckor före den bolagsstämma som skall pröva emissionsfrågan skall, om 

kallelse till bolagsstämma då ännu inte utfärdats, teckningsoptionsinnehavaren genom 

meddelande enligt p. 10 underrättas om saken. I meddelandet skall tas in en erinran om 

när anmälan om teckning senast skall ha gjorts för att teckning skall verkställas före bo-

lagsstämmans enligt ovan. 

 Vid aktieteckning som verkställs efter emissionsbeslutet tillämpas en omräknad teck-

ningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Om-

räkningarna utförs enligt följande formel:  

Omräknad teckningskurs = 

  

föregående teckningskurs x antalet aktier före fondemissionen  

______________________________________________ 

antalet aktier efter fondemissionen  
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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  

 

  

 Den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som belöper på varje 

optionsrätt fastställs av banken snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fonde-

mission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.  

B. Vid sammanläggning eller uppdelning av aktier (split) av aktierna har bestämmelserna i 

A motsvarande tillämpning. Som avstämningsdag skall anses den dag då sammanlägg-

ningen eller uppdelningen på bolagets begäran sker hos Euroclear. 

C.  Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant be-

talning eller mot betalning genom kvittning skall följande gälla beträffande rätten att 

delta i emissionen på grund av aktie som tillkommit på grund av teckning med utnytt-

jande av optionsrätt:  

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkän-

nande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet anges 

den senaste dag då aktieteckning skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit 

genom teckning med utnyttjande av optionsrätt, skall medföra rätt att delta i 

emissionen.  

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman skall teckning, som påkallas på sådan tid 

att teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bo-

lagsstämma som skall pröva emissionsfrågan, verkställas först sedan stämman be-

slutat om nyemission och teckningskursen och antalet aktier som belöper på varje 

optionsrätt på grund av emissionen räknats om. Aktier, som tillkommer på grund 

av teckning som verkställs efter emissionsbeslutet, ger inte ger rätt att delta i ny-
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emissionen. Sådana aktier skall interimistiskt tas upp på aktiekonto. Slutlig regi-

strering på aktiekonto sker först efter avstämningsdagen för nyemissionen.  

 Vid teckning av aktier som påkallats i sådan tid att teckningen verkställs efter emiss-

ionsbeslutet tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som be-

löper på varje optionsrätt. Omräkningen utförs enligt följande formler:  

Omräknad teckningskurs =  

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslu-

tet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)  

___________________________________________________ 

aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet 

på teckningsrätten  

 

 

Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna =  

föregående antal aktier, som varje optionsrätt ger rätt att teckna x aktiens genomsnitts-

kurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teck-

ningsrätten  

___________________________________________________ 

aktiens genomsnittskurs  

 

 Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag 

under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 

lägsta betalkursen enligt Aktietorgets officiella kurslista. I avsaknad av notering av be-

talkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan 

notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.  

 För det fall Bolaget inte är noterat skall senast emissionskursen användas.  

 Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel:  
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Teckningsrättens värde =  

det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x aktiens 

genomsnittskurs - emissionskursen för den nya aktien  

___________________________________________________ 

antalet aktier före emissionsbeslutet  

 

  

 Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestäm-

mas till noll.  

 Den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som belöper på varje 

optionsrätt fastställs två bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid aktie-

teckning som verkställs därefter.  

 Innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som belöper på 

varje optionsrätt har fastställts, verkställs preliminär aktieteckning. Slutlig registrering 

på aktiekontot sker sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet 

aktier som belöper på varje optionsrätt har fastställts.  

D. Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna 

och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teck-

ningsoptioner, utan betalning, har bestämmelserna i C första stycket 1 och 2 om rätten att 

delta i nyemission på grund av aktie som tillkommit genom teckning med utnyttjande av 

optionsrätt motsvarande tillämpning.  

 Vid teckning av aktier som påkallats i sådan tid att teckningen verkställs efter emiss-

ionsbeslutet tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som be-

löper på varje optionsrätt. Omräkningen utförs enligt följande formler:  

Omräknad teckningskurs =  

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslu-
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tet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)  

___________________________________________________ 

aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde  

 

 

 

Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna =  

föregående antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna x aktiens genomsnitts-

kurs ökad med teckningsrättens värde  

___________________________________________________ 

aktiens genomsnittskurs 

 

 Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i C.  

 Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag un-

der teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 

lägsta betalkursen enligt Aktietorgets officiella kurslista. I avsaknad av notering av be-

talkurs skall i stället den noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av 

vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.  

   

 Den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som belöper på varje 

optionsrätt fastställs två bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid aktie-

teckning som verkställs därefter.  

 Vid aktieteckning som verkställs innan den omräknade teckningskursen och det omräk-

nade antalet aktier som belöper på varje optionsrätt har fastställts, tillämpas bestämmel-

serna i C.  
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E. Vid ett riktat erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i A-D att med företrä-

desrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen av bolaget förvärva värdepapper 

eller rättighet av något slag, skall vid teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom 

erhållen aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad tecknings-

kurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Det-

samma gäller om bolaget beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut vär-

depapper eller rättigheter utan vederlag.  

 Omräkningarna skall utföras enligt följande formel:  

Omräknad teckningskurs =  

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet 

fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)  

___________________________________________________ 

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköps-

rättens värde)  

 

 

Omräknat antal aktier =  

föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna x aktiens genom-

snittskurs ökad med inköpsrättens värde  

___________________________________________________ 

aktiens genomsnittskurs  

 

 Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med C.  

 Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rät-

ten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall 

härvid beräknas som genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden fram-

räknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt 
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Aktietorgets officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den 

som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig be-

talkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.  

 Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt 

rum, skall omräkningen av teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de 

principer som anges ovan i detta moment. Om notering sker av de värdepapper eller rät-

tigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet an-

ses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med 

första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 

lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter, i förekommande fall 

minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. Om sådan 

notering inte har ägt rum, skall 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.  

 Den omräknade teckningskursen fastställs snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång 

och tillämpas vid teckning som verkställs sedan den omräknade kursen fastställts.  

 Vid teckning som verkställs innan den omräknade teckningskursen fastställts tillämpas 

C.  

F. Vid nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt 

för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, så-

vitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, får bolaget besluta att ge samtliga teck-

ningsoptionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. 

Därvid skall varje teckningsoptionsinnehavare, utan hinder av att aktieteckning på grund 

av optionsrätt inte har verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som teckningsopt-

ionsinnehavaren skulle ha erhållit, om aktieteckning verkställts efter den teckningskurs 

som gällde och det antal aktier som belöpte på varje optionsrätt vid tidpunkten för beslu-

tet om emission.  

 Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i E, skall föregående stycke 

ha  motsvarande tillämpning. Det antal aktier som teckningsoptionsinnehavaren skall 
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anses vara ägare till skall därvid fastställas efter den teckningskurs som gällde och det 

antal aktier som belöpte på varje optionsrätt vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.  

 Om bolaget skulle besluta att ge teckningsoptionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet 

med bestämmelserna i F, skall någon omräkning enligt C, D eller E av teckningskursen 

inte äga rum.  

G. Vid kontant utdelning till aktieägarna, som innebär att dessa erhåller utdelning som till-

sammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar överskrider 30 

procent av aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den 

dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag 

om sådan utdelning, skall vid teckning som påkallas på sådan tid att aktie som erhålls när 

teckningen verkställs inte medför rätt till utdelningen tillämpas en omräknad tecknings-

kurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen skall 

baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 30 procent av aktier-

nas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningen ut-

förs enligt nedanstående formler:  

Omräknad teckningskurs =  

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsda-

gar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär återbetal-

ning (aktiens genomsnittskurs)  

___________________________________________________ 

aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie  

 

 

Omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av =  

föregående antal aktier, som varje optionsrätt berättigar till teckning av x (aktiens ge-

nomsnittskurs ökad med det belopp, som återbetalas per aktie)  
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___________________________________________________ 

aktiens genomsnittskurs  

 

 Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag 

under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under da-

gen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Aktietorgets officiella kurslista. I av-

saknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå 

i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i be-

räkningen.  

 Den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som belöper på varje 

optionsrätt fastställs av banken två bankdagar efter utgången av den ovan angivna peri-

oden om 25 börsdagar och tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.  

  

H. Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräk-

nad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräk-

ningen utförs enligt följande formler:  

Omräknad teckningskurs =  

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsda-

gar räknat fr.o.m. den dag då aktierna noteras utan rätt till återbetalning (akti-

ens genomsnittskurs)  

___________________________________________________ 

aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie  

 

 

Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna =  

föregående antal aktier, som varje optionsrätt ger rätt att teckna x aktiens genomsnitts-
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kurs ökad med det belopp, som återbetalas per aktie  

___________________________________________________ 

aktiens genomsnittskurs  

 

 Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med C.  

 Den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som belöper på varje 

optionsrätt fastställs två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börs-

dagar och tillämpas vid teckning som verkställs därefter.  

 Teckning verkställs inte under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då 

den  omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som belöper på varje 

optionsrätt fastställts.  

I. Genomför bolaget åtgärd som avses i A-E, G, H eller M och skulle 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 tecknings-

optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall omräkning-

en av teckningskursen och det omräknade antalet aktier som belöper på varje optionsrätt 

genomföras på ett ändamålsenligt sätt för att få ett skäligt resultat.  

J. För fastställande av omräknad teckningskurs skall teckningskursen avrundas till helt tio-

tal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt och antalet aktier avrundas till två decimaler.  

K. Vid likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får teckning inte vidare verkställas. Det 

gäller oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att bolaget skall träda i 

likvidation vunnit laga kraft eller inte. 

 Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget skall träda i 

frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen skall teckningsoptionsinneha-

varna genom meddelande enligt p. 10 underrättas om saken. I meddelandet skall tas in 

en erinran om att teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om lik-

vidation.  
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 Skulle bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, 

skall teckningsoptionsinnehavare - oavsett vad som sägs i p. 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 teck-

ning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken frågan 

om bolagets likvidation skall behandlas.  

L. Om bolagsstämman skulle godkänna en fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen 

varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, eller skulle styrelsen enligt 23 kap. 28 § ak-

tiebolagslagen fatta beslut att bolaget skall uppgå i moderbolag, skall teckningsoptionsin-

nehavarna erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande bolaget som i det över-

låtande bolaget, om de inte enligt fusionsplanen har rätt att få sina teckningsoptioner in-

lösta av det övertagande bolaget.  

M. Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagsla-

gen varigenom bolaget skall 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 teckningsoption ger rätt 

att teckna, enligt principerna för extraordinär utdelning i punkt G ovan. Omräkningen 

skall baseras på den del av bolagets tillgångar och skulder som övertas av övertagande 

bolag.  

 Om samtliga bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag 

mot vederlag till aktieägarna i bolaget skall 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 under-

rättelse till teckningsoptionsinnehavaren skall ske senast två månader innan delnings-

planen underställs bolagsstämman.  

N. Oavsett vad som sagts under K, L och M om att teckning inte får verkställas efter beslut 

om likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, skall rätten till teck-

ning åter inträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller.  

O. Vid bolagets konkurs eller om beslut fattas om att bolaget skall bli föremål för företags-

rekonstruktion får teckning med utnyttjande av optionsrätt inte ske. Om konkursbeslutet 
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eller beslutet om företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten till teck-

ning. 

9. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR 

Beträffande de på Bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande 

för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, 

krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om 

strejk, blockad och lockout gäller även om Bolaget själv vidtar eller är föremål för åtgärd. 

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget inte 

förfarit grovt oaktsamt. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada. 

Föreligger hinder för Bolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av 

omständighet som anges i första stycket i detta avsnitt 9 får åtgärden skjutas upp till dess hindret 

upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Bolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter 

den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Bolaget inte skyldigt att betala 

ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande 

referensräntan med tillägg av två procentenheter. 

Är Bolaget till följd av omständighet som anges i första stycket i detta avsnitt 9 förhindrad att ta 

emot betalning, har Bolaget för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt 

de villkor som gällde på förfallodagen. 

10. MEDDELANDEN 

Meddelanden rörande Optionsrätterna skall - i den mån annat inte föreskrivits i dessa villkor - 

skriftligen tillställas Optionsinnehavare under adress som är känd för Bolaget. 

11. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM 

Svensk lag gäller för Optionsrätterna och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande 

Optionsrätt skall väckas vid Göteborgs tingsrätt. 

 


