
Villkor f<ir 203 Web GrouP (pubf ) konvertibler 201412018

I Definitioner
I dessa villkor ska foljande benii qar ha den innebord som anges nedan.

den betydelse som anges i Punkt 4.1;Avst?imningsdag ftir Betalning

Bankdag

Bolaget

Emissionsinstitut

Erbjudande

Euroclear

Faktisk Konverteringsclag

Fordringshavare

Fiirfallodag

Fdrfallodag vid
Agarfiirflndring
Konvertering

Konverteringskurs

Konvertibel

Underbilaga

tyder sidan dag som i Sverige inte Zir lordag eller

dag eller annan allmiin helgdag eller som betriiffande
lnins av skuldebrev inte Zir likstiilld med allmiin

lgdag i Sverige;

ryder 203 Web Group AB (publ), 556710-8757:;

r Erik Penser Bankaktiebolag, 55603l-2570, eller
annat emissionsinstitut som mi utses i enlighet

punkt 14.3;

den betydelse som anges i punkt 7.5.1;

Euroclear Sweden AB;

den betydelse som anges i Punkt 5.5;

varje innehavare av Konveftibel som iir
tecknad pi konto i Bolagets avst?imningsregister som

eller som i andra fall iir beriittigad att ta emot

ning med anledning av Konvertibel som iir
pA sidant konto;

den 16 februari 2018 i den min Konvertering inte

eller sidan hiindelse 6gt rum som ftiljer av

nkterna 4.6 och 4.1 ,7 .lV7 .12 eller 14, i vilket fall
Forfallodagen ska vara den Faktiska Konverteringsdagen

den tidigare dag som fdljer av nu angivna punkter
inkluderande, utan begriinsning, Ftlrfallodag vid

Agarfor?indring);

har den betydelse som anges i punkt 4.6;

betyder utbyte av Konvertibel till Nya Aktier;

betyder den kurs till vilken Konvertering av Konvertibel
ska ske enligt punkt 5.2;

betyder en skuldftjrbindelse med sidan konverteringsrdtt
som avses i 15 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och som



Maj oritetsaktieiigare

Nya Aktier

Riintefiirfallodag

Slutdagen

Teckningsdag

Agarfiiriindring

ser del av Lf,net och som Zir st?illd till viss man eller

)

Lflnet tyder Bolagets icke efterst2illda konvertibla lin
OI4I2OI8 eller, i forekommande fall, det sammanlagda

ldbelopp som vid vart tillf?ille iir utestiende under

inet;

ar den betydelse som anges i punkt 7 '12'2;

den betydelse som anges i Punkt 5.1;

lorfaller till betalningr s6dan dag dfl riinta Pi Linet
enlishet med dessa villkor;

r den betydelse som anges i punkt 7'12'1;

r den dag nbr Konvertibel tecknas och betalas;

en hiindelse som innebiir att en eller flera

rsoner som agerar tillsammans, fiorvdrvar kontroll over

laset och ddr "kontroll" innebdr (a) ftrviirvande eller

ontroll av mer tin 50 procent av de rostberiittigade

ktierna i Bolaget eller (b) rdtten att direkt eller indirekt

utse eller avsdtta hela eller majoriteten av ledamoterna i

Bolaget styrelse; samt

Agarfiir[nd ringsPeriotlen betyder den period som borjar den dag dA Agarforiindring

Sger rum och slutar pA den tidigare av (a) den dag som

infaller 60 daear diirefter, eller (b) Forfallodagen'

Linebelopp rdntesats och betalningsutfdstelse

2.2

L.)

2.4

Linet ska uppras till ett l[nebetopp om hogst 12 334 305 kronor och representeras

av Konvertiblrr om vardbra nominellt l5 kronor eller hela multiplar ddrav, stiillda

till viss man e ller order.

Bolaget itar sig att i enlighet med dessa villkor verksttilla betalningar avseende

Konvertiblerna.

L6net forfal|el tiII betahring pi Fdrfallodagen.

Konvertiblerna ska i hiindelse av Bolagets likvidation eller konkurs medfora riitt till
betalning ur Bolagets tillgangar jiimsides (pari passu) med Bolagets ovriga

oprioriterade fordringar. Bolaget forbehiller sig rZitt att i framtiden utge nya

konvertibler och diirvid foreskriva att sidana konvertibler ska medfora riitt till
betalning ur Eiolagets tillgingar jiimsides (pari passe.r) med Konvertiblerna'
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2.1



2.5 Linet loper med en irlig
ska berliknas pd grundval

rdnta om I 0 procent frin den 16 februari 2015 ' Riintan

ett 6r om 360 dagar som bestir av 12 mhnader med 30

avses i punkt 16.3 foreligger ska rdnta erliiggas Arligen

gingen den l6 februari 2016, samt pi Forfallodagen'

registrering m.m.

2.6

3

3.1

dasar vardera och i se av en ofullstiindig m6nad, det faktiskt antal dagar som

forflutit. Som framgir av
Konvertering.

Om inte sidant hinder so

den l6 februari med fors

nkt 6.2 bortfaller i vissa fall rZitten till riinta vid

Kontof6rande in

8 eller 14 ska ombesori av Bolaget eller Emissionsinstitutet.

Betalning av rdnta iterbetalning av lAnebeloPP

Riintebelopp or:h Linet u as eller iterbetalas av Euroclear till den som iir

hinder inte kunna

Konvertibel ska av Euroclear i ett avstiimningsregister enligl 4 kap' lag

(1998:1479) om konto ng av finansiella instrument. Siledes kommer inte nigra

fo si ska viirdepzLPPer att

3.2 Konvertibel registreras Fordringshavares rdkning pi konto i Bolagets avstdm-

ningsregister. Fi.egi strerin avseende Konvertibel till fbljd av Konvertering enligt

punkt 5 ska ombesorjas Emissionsinstitutet.

Ovriga avseende Linet till foljd av itgiirder enligt punkt 6, 7,J.J

4

4.1
antecknad pi konto i Bo
sisom i annat lall beriitti

gets avstiimnin gsregister som Fordringshavare eller
att uppbiira riintebelopp respektive lAnebelopp pi femte

Bankdagen fdre relevant
ndrmare Riinte ftirfalloda

forfallodag eller Fcirfallodag, eller, pi den Bankdag
respektive Ftirfallodagen som generellt kan komma att

tillZimpas pi de:n svenska
Betalning").

vtirdepappersmarknaden ("Avst[mningsdag fiir

4.2 Har Fordringshavare den person som i annat fall ?ir beriittigad att uppbiira

betalnins avseende rdnta tive linebelopp, genom kontoforande institut l6tit
registrera att rZintebe respektive linebelopp ska inbetalas till visst bankkonto,

roclears lorsorg pA Riinteforfallodagen eller Fdrfallo-sker ins?ittning genom
dagen. I annat fall Euroclear betalning av riintebeloppet respektive

l6nebeloppet pi Riin allodagen eller Fdrfallodagen till vederborande under den

adress som 6r regi hos Euroclear pA Avst?imningsdag for Betalning.

43 Skulle Eurocle:ar pi av drojsmil frin Bolagets sida eller pi grund av annat

riintebelopp eller lAnebe lopp pe Riinteforfallodagen el ler

Forfallodagen, utbetalas loppet respektive linebeloppet av Euroclear si snart

hindret upphort till Fo
berlttigad att uppbiira
Betalnins.

avare eller till den person som i annat fall Zir

tebelopp respektive linebelopp pA Avstiimningsdag Fdr



4.4 att i riitt tid tillhandahilla Euroclear
linebelopp pi Riinteforfallodag eller
opp respektive lflnebelopp utgi efter den

av I procentenhet frin Fdrfallodagen till
senast kl. 10.00 tillhandahAllits

infaller Pi en dag som inte dr en

foljande Bankdag forutsatt att denna inte

om si iir fallet ska Riinteforfallodagen
ndrmast foreg6ende Bankdag'

dringshavare, vid Agarflor2indring dga rd'tt

ida iterbetalning p5 den dag som infaller
dringsperioden ("Fiirfallodag vid
plupen riinta. Diirvid ska foljande gZilla:

et att Agarfor?indring Zigt rum underrdtta
stitutet ddrom, i enlighet med punkt 12'

hilla foli ande information :

garfdriindringen;

es rdtt att utciva sin riitt till Konverlering
eller riitt {tt raga upp Konvertiblerna till betalning i fbftid per For-

fal lodag r,{i d Agarforiindring;

(iii) aktuellKqnverteringskurs;

(iv) den senasf tillgiingliga som slutkurs noterade kopkursen lor Bolagets

aktier enlfgt Nasdaq First Norths (eller Nasdaq Stockholms om

tillampliflt) officiella kurslista; samt

sista datup i Agarforiindringsperioden.

(b) Fordringshavare $om onskar utnyttjar sin riitt till fortida upps2igning av

Konvertiblerna ppr Fdrfallodag vid Agarforiindring ska innan Agar-
foriindringsperio{ens utging inge av Bolaget for iindamilet faststzillt

form u I iir avseende loti da iterbetalni n g ti I I Em issionsin stitutet el ler
Fordringshavareq kontoforande institut for vidarebefordran till Emissions-
institutet. Anmiilbn om utovande av rdtt till fortida iterbetalning ?ir bindande

och kan inte iterkallas och Konvertering kan ddrefter inte ske.

For det fall att Fordringsfravare inte utnyttjar sin riitt att s?iga upp Konvertiblerna till
fortida flterbetalning enlipt punkt 4.6 ska Fordringshavare under Agarforiindrings-
perioden istiillet ha riitt qtt utova sin riitt till Konvertering enligt punkt 5.

A<1.J

4.6

(v)

4.1



5 Konvertering

5.1 Fordringshavartl ska aga rdtt att:

(a) under tiden fran oeh med den 15 mars till och med den l5 april Srligen med

forsta gingen den 15 mars-I5 april 2016; eller

(b) under dr:n period som Konvertering iir miijlig enligt punkterna 4.7,7 -10-

l.l2 eller l4:,

pikalla Konvertering av sin(a) Konvertibel/ler till nya aktier i Bolaget ("Nya
Aktier").

5.2 Konverteringskursen per Ny Aktie ska motsvara ett belopp om l5 kronor'

5.3 Vid Konvertering erhills en Ny Aktie for varje mot aktuell Konverteringskurs

svarande belopp av det sarnmanlagda nominella beloppet av de Konvertibler,
registrerade pi visst konto, som en och samma Fordringshavare samtidigt onskar

konvertera. Overskjutande nominellt belopp vid Konvertering utbetalas inte.

5.4 Vid pikallande av Konvertering skall, for registreringsAtglirder ifulld anmZilnings-

sedel enligt av Bolaget faststiillt formuliir inges till Emissionsinstitutet eller

Fordringshavares kontoflorande institut for vidarebefordran till Emissionsinstitutet.

Anmiilan om K.onvertering iir bindande och kan inte Sterkallas.

5.5 Konveftering verkstiills genom att de Nya Aktierna upptas sisom interimsaktier i

Bolagets aktiebok hos Euroclear (dag niir detta intr2iffar avseende Konvertibel iir en

"Faktisk Konverteringsdag" avseende sidan Konvertibel). Sedan registrering hos

Bolagsverket ligt rum blir registrering pi avstlimningskonto slutlig. Som framgir av

punkt 7 kan i vissa fall tidpunkten for s6dan slutlig registrering senarelZiggas'

6 Rdnta och utdelning i samband med konvertering

6.1 Aktie som tillkommit pi grund av Konvertering medfor riitt till vinstutdelning forsta
gingen pA den avstiimningsdag for utdelning som infaller ndrmast efter den

Fakti ska Konv,efteringsdagen.

6.2 Vid Konvertering bortfaller r?itten till riinta for tiden frAn niirmast foregAende

Riinteforfallodag till dess att Konveftering sker.

7 Omrdkning av konverteringskurs m.m.

Betr?iffande den riitt som ska tillkomma Fordringshavare i nedan angivna situationer
ska foljande gzilla. Omedelbart efter det att omriikning skett ska Emissionsinstitutet
underriitta Bolaget och varje Fordringshavare eller den person som i annat fall Zir

beriittigad aft uppblira riintebelopp respektive linebelopp om det omriiknade
beloppet.



7.1

7 .1.1

Fondemission

Genomfor Bolaget en fondemission ska Konvertering som pikallas vid sidan

tidpunkt att den inte kan verkstiillas senast pi tionde kalenderdagen ftire bolags-

stdmma som beslutar om emissionen verkstiillas forst sedan stiimman beslutat om

fondemissionen. Aktier som tillkommit pi grund av Konvertering verkstiilld efter

emissionsbeslutet upptas interimistiskt pA aktiekonto vilket innebdr alt de inte ger

riitt att delta i emissionen. Slutlig registrering pi aktiekonto sker forst efter

avstiimningsdagen for emissionen.

Vid Konveftering som verkst?ills efter beslutet om fondemissionen tilliimpas en

omr?iknad Konverteringskurs. Omriikningen utfors av Emissionsinstitutet enligt

fdljande formel:

Omr?iknad konverteringskurs : foregiende Konverteringskurs x (antalet aktier lore

fondemissionen / antalet aktier efter fondemissionen)

Den enligt ovan omrdknade Konvefteringskursen faststiills av Emissionsinstitutet

snarast moj ligt efter bolagsstdmmans beslut om fondemission, men tillZimpas forst

efter avstdmningsdagen for emissionen.

SammanlSggning eller uppdelning av aktier

Genomfor Bolaget en sammanliiggning eller uppdelning av aktierna ska punkt 7.1

Ziga motsvaranrle till?impning, varvid som avstdmningsdag ska anses den dag di
sammanliiggning respektive uppdelning, pi Bolagets begdran, sker hos Euroclear.

Nyemission

Genomfor Bolaget en nyemission - med foretrZidesr?itt for samtliga aktieiigare att

teckna nya aktier mot kontant betalning eller genom kvittning - ska foljande giilla
betrZiffande riitten till deltagande i emissionen for aktie som tillkommit pi grund av

Konvertering:

(a) Beslutas emissionen av styrelsen under forutsiittning av bolagsstdmmans
godkiinnande eller med stod av bolagsst?immans bemyndigande ska i
beslutet om emissionen anges den senaste dag di Konveftering ska vara
verkstzillld for att aktie som tillkommit genom Konveftering ska medfora riitt
att delta i emissionen. SAdan dag fir inte infalla tidigare 2in tionde
kalenderdagen efter beslutet.

(b) Beslutas emissionen av bolagsstiimman ska Konvertering - som p6Lkallas

vid sAdan tidpunkt att Konvertering inte kan verkstiillas senast pi femte
kalenderdagen fore den bolagsstdmma som beslutar om emissionen -
verkstiillas ftirst sedan Emissionsinstitutet verkstiillt omriikning enligt
punkt '7.3(c). Aktier som tillkommit pA grund av s6dan Konvertering upptas

7.r.2

1 .t.3

7.2

7.3



7.4

7.4.1

interimir;tiskt pi aktiekonto vilket innebiir att de inte ger riitt att delta i

emissionen.

(c) Vid Korrvertering som verkstiillts vid sidan tidpunkt attratttill deltagande i

nyemissionen inte uppkommer tilllimpas en omriiknad Konvefteringskurs.

omr?ikningen utfors av Emissionsinstitutet enligt foljande formel:

Omrtiknad konverleringskurs : (foregiende Konverteringskurs x aktiens

genomsnittliga borskurs under den i emissionsbeslutet fastst2illda

teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)) / aktiens genomsnittskurs okad

med det pi grundval ddrav framrZiknade teoretiska viirdet pi teckningsrdtten

(d) Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det for varje

handelsdag under teckningstiden framrdknade medeltalet av den under

dagen noterade hogsta och liigsta betalkursen enligt Nasdaq First Norths
(eller Nasdaq Stockholms om tilliimpligt) officiella kurslista. I avsaknad av

notering av betalkurs ska istiillet den som slutkurs noterade kopkursen ingi i
beriikningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller kopkurs ska inte

ingi i bertikningen.

(e) Det teonetiska v?irdet p[ teckningsrdtten framrZiknas enligt foljande formel:

Teckningsriittens viirde: (det antal nya aktier som hdgst kan komma att

utges enligt emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs - emissionskursen
for den nya aktien)) I antalet aktier fore emissionsbeslutet.

(f) UppstAr htirvid ett negativt vdrde, ska det teoretiska viirdet pi
teckningsriitten bestiimmas till noll.

(g) Den enligt ovan omrdknade Konverteringskursen faststiills av Emissions-
institutet tvf, Bankdagar efter teckningstidens utging och ska tilliimpas vid
Konvertering som verkst?ills diirefter.

(h) Under tiden till dess att omrdknad Konverteringskurs fastst2illts verkstiills
Konvertering endast preliminiirt, varvid helt antal aktier enligt den 6nnu inte
omrdknade Konverteringskursen upptas interimistiskt pi aktiekonto. Slutlig
regisffering pi aktiekontot sker sedan den omrtiknade Konverteringskursen
faststiillts.

Emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen

Genomfor Bolaget - med ft)retriidesriitt flor samtliga aktie2igare och mot kontant
betalning eller genom kvittning - en emission enligt 14 eller 15 kap.
aktiebolagslagen ska betr2iffande riitten till deltagande i emissionen for aktie som
utgivits vid Konvertering bestiimmelserna i punkt 7.3(a) och @) aga motsvarande
tilliimpning.



j .4.2 Vid Konvertering som verkstiillts pA sidan tid att riitt till deltagande i emissionen

inte uppkommerr tilliimpas en omrdknad Konvefteringskurs. Omriikningen utfibrs av

Emissionsinstitutet enli gt foljande formel :

omriiknad konverteringskurs = (foregaende Konverteringskurs x aktiens genom-

snittliga borskurs under den i emissionsbeslutet faststiillda teckningstiden (aktiens

genomsnittskurs)) / aktiens genomsnittskurs okad med teckningsrlittens viirde

7.4.3 Aktiens genomsnittskurs beriiknas i enlighet med vad som i punkt 7'3(d) angivits'

j.4.4 Teckningsr?ittens vzirde ska anses motsvara genomsnittet av det for varje handelsdag

under teckningstiden framrziknade medeltalet av den under dagen noterade hogsta

och liigsta betalkusen enligt Nasdaq First Norths (eller Nasdaq Stockholms om

tillampligt) officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istiillet den

som slutkurs noterade kopkursen ingi iberiikningen. Dag utan notering av vare sig

betalkurs eller l<opkurs ska inte ingi i beriikningen'

j.4.5 Den enligt ovan omrdknade Konverteringskursen faststiills av Emissionsinstitutet

tvi Bankdagar efter teckningstidens utgAng och ska tilliimpas vid Konvertering som

verkstiil I s diirelter.

'7.4.6 Vid Konvertering som verkstiills under tiden till dess att omrliknad Konverterings-

kurs fastst?illts ska best?immelserna i punkt 7.3(h) dga motsvarande tilliimpning.

7.5 Andra erbjudanden

7 .5.1 Skulle Bolaget i andra fall in som avses i punkterna 1 .l-7 .4liimna erbjudande till
aktieiigarna att - med foretriidesr?itt enligt principerna i l3 kap. I $ aktiebolagslagen

- av Bolaget ftirv?irva vtirdepapper eller riittighet av nigot slag eller besluta att,

enligt ovan ndrnnda principer, till aktieiigarna utdela sidana v2irdepapper eller

riittigheter utan vederlag ("Erbjudandet"), ska vid Konveftering som p6kallas pA

sidan tid att diiLrigenom erh6llen aktie inte medfor riitt till deltagande i Erbjudandet,

tilliimpas en ornraknad Konverteringskurs. omriikningen utf,brs av

Emissionsinstitutet enligt foljande formel:

Omriiknad kon,verteringskurs : genomsnittliga borskurs under den i Erbjudandet

faststiillda anmiilningstiden (aktiens genomsnittskurs) / aktiens genomsnittskurs

okad med viirdlet av rdtten till deltagande i Erbjudandet (inkopsrdttens viirde)

'7.5.2 Aktiens genomsnittskurs berZiknas i enlighet med vad i punkt 7.3(d) angivits.

7 .5.3 For det fall att aktieiigarna erhillit inkopsr?itter och handel med dessa iigt rum ska

v?irdet av rdtten till deltagande i Erbjudandet anses motsvara inkopsriittens vdrde.

Inkopsriittens viirde ska hiirvid anses motsvara genomsnittet av det for varje
handelsdag under anmdlningstiden framriiknade medeltalet av den under dagen

noterade hogsta och ltigsta betalkursen enligt Nasdaq First Norths (eller Nasdaq



Stockholms om tilllimpligt) officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs

ska istiillet den som slutkurs noterade kopkursen ingi i berikningen. Dag utan

notering av vare sig betalkurs eller kopkurs ska inte ing6 i berdkningen'

j .5.4 For det fall att aLktieiigarna inte erhillit inkdpsriitter eller annars sidan handel med

inkopsriitter sorn avses i foregiende stycke inte iigt rum, ska omriikning av

Konverteringskursen ske med tilliimpning si lingt mdjligt av de principer som

anges ovan i denna punkt 7.5, varvid foljande ska giilla. Om notering sker av de

viirdepapper eller r?ittigheter som erbjuds aktieiigarna ska viirdet av riitten till
deltagande i ertrjudandet anses motsvara genomsnittet av det for varje handelsdag

under 25 handelsdagar frin och rned forsta dag for notering framriiknade medeltalet

av den under dagen noterade hogsta oclr liigsta betalkursen vid afftirer i dessa

viirdepapper eller riittigheter pi den marknadsplats vid vilken n?imnda vZirdepapper

eller r6ttighetel dr noterade, i forekommande fall minskat med det vederlag som

betalats for dessa i samband med Erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs

ska istiillet den som slutkurs noterade kopkursen ingA i beriikningen' Dag utan

notering av vare sig betalkurs eller kopkurs ska inte ingi i beriikningen. Vid om-

riikning av Konvefteringskursen enligt detta stycke, ska niimnda period om 25

handelsdagar, anses motsvara den i Erbjudandet faststiillda anmiilningstiden enligt

punkt 7.5.1.

j .5.5 Om notering inLte sker av de viirdepapper eller riittigheter som erbjuds aktie2lgarna

ska viirdet av pitten till deltagande i Erbjudandet si l6ngt miijligt faststZillas med

ledning av den marknadsvdrdesforiindring avseende Bolagets aktier som kan

bedomas ha uppkommit till fttljd av Erdudandet'

7 .5.6 Den enligt ovan omrdknade Konvefteringskursen faststZills av Emissionsinstitutet
snarast m<ij ligt efter det att vtirdet av rdtten till deltagande i Erbjudande kunnat

beriiknas och ska tilliimpas vid Konvertering som verkstiills efter det att s6dant

faststiillande skett.

j .5.7 Vid Konvertering som verkstdlls under tiden till dess att omrliknad Konverterings-
kurs faststiillts ska bestlmmelserna i punkt 7.3(h) dga motsvarande tilliimpning.

7.6 Kontant utdelning

i.6.1 Beslutas om kontant utdelning till aktieZigarna innebiirande att dessa erhiller
utdelning som, tillsammans med andra under samma riikenskapsAr utbetalda

utdelningar, orzerstiger 10 procent av aktiens genomsnittskurs under en period om

25 handelsdagar ndrmast fore den dag di styrelsen for Bolaget offentliggdr sin

avsikt att till bolagsstamman ldmna forslag om sidan utdelning skall, vid
Konvertering s;om pikallas pi sidan tid, att diirigenom erhillen aktie inte medflor

ratt till erhAllande av sidan utdelning, tilliimpas en omrdknad Konverteringskurs.
Omriikningen ska baseras pi den del av den sammanlagda utdelningen som



overstiger l0 procent av aktiernas genomsnittskurs under ovannamnda period

(extraordinlir utdelning). OmrZikningen utfiors av Emissionsinstitutet enligt foljande

formel:

Omrlknad Kon vefteringskurs : (foregiende Konverterin gskurs x aktiens

genomsnittliga borskurs under en period om 25 handelsdagar riiknat fr.o.m. den dag

d6 aktien noteras utan riitt till extraordinzir utdelning (aktiens genomsnittskurs)) /

aktiens genomsnittskurs okad med den extraordinbra utdelning som utbetalas per

aktie

'7.6.2 Aktieps genomlsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det for varje

handelsdag under teckningstiden framriiknade medeltalet av den under dagen

noterade hogstzr och ltigsta betalkursen enligt Nasdaq First Norths (eller Nasdaq

Stockholms omL tillZimpligt) officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs

ska istiillet den som slutkurs noterade kopkursen ing6 i beriikningen. Dag utan

notering av vare sig betalkurs eller kopkurs ska inte ingi i beriikningen'

7.6.3 Den enligt ovan omrdknade Konverteringskursen fastst?ills av Emissionsinstitutet

tvA Bankdagar efter utgingen av ovan angiven period om25 handelsdagar riiknat

frin och med den dag di aktien noteras utan riitt till extraordinZir utdelning och ska

till2impas vid K.onvertering som verkstiills diirefter'

j.6.4 Vid Konvertering som verkstiills under tiden till dess att omriiknad Konverterings-

kurs faststiillts, ska bestiimmelserna i punkt 7.3(h) iiga motsvarande tilliimpning.

7.7 Minskning av aktiekaPitalet

7 .1.1 Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med iterbetalning till aktieiigarna, vilken
minskning iir obligatorisk, tilliimpas en omrdknad Konverleringskurs. Omriikningen

utfors av Emissionsinstitutet enligt foljande formel:

Omriiknad konverteringskurs = (foregAende Konverteringskurs x aktiens genoms-

nittliga borskurs under en tid av 25 handelsdagar riiknat fr.o.m. den dag omriiknad

dA aktierna nol.eras utan riitt till iterbetalning (aktiens genomsnittskurs)) / aktiens

genomsnittskurs okad med det belopp som Aterbetalas per aktie'

7.7.2 Aktiens genomsnittskurs ska beriiknas i enlighet med punkt 7.3(d).

7.7.3 Vid omriikning enligt ovan och dZir minskningen sker genom inldsen av aktier ska

istiillet for det faktiska belopp som Aterbetalas per aktie ett berdknat 6terbetalnings-

belopp anvdndas enligt loljande:

Beriiknat Sterbetalningsbelopp per aktie : det faktiska belopp som iterbetalats per

inlost aktie minskat med aktiens genomsnittliga borskurs under en tid av 25

handelsdagar ndrmast fore den dag som aktien noteras utan rdtt till deltagande i



nedsiittningen (aktiens genomsnittskurs) / det antal aktier i Bolaget som ligger till
grund for inlosen av en aktie minskat med talet ett

j.'7.4 Den enligt ovan omrdknade Konverteringskursen faststZills av Emissionsinstitutet

tv6 Bankdagar efter utgingen av den angivna perioden om25 handelsdagar och ska

tilliimpas vid Konvertering som verkstiills diirefter'

j.j.5 Vid Konveftering som verkstiills under tiden till dess att omriiknad Konverterings-

kurs faststiillts ska best2immelserna i punkt 7.3(h) dga motsvarande till2impning.

j.7.6 Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inldsen av aktier med Aterbetalning

till aktieiigarna, vilken minskning inte iir obligatorisk, men diir enligt Emissions-

institutets bedomning minskningen med hiinsyn till dess tekniska utformning och

ekonomiska effekter, iir att jiimstiilla med minskning som 6r obligatorisk, ska

omriikning av Konvefteringskursen ske med tilliimpning sA lingt mojligt av de

principer som anges i denna punkt 7.7.

7.8 Fdrvdrv av egna aktier

Beslutas att Bolaget ska fbrvdrva egna aktier i enlighet med 19 kap' l3 $ aktie-

bolagslagen, ddLr forvdrvet enligt Emissionsinstitutets bedomning med hiinsyn till
dess tekniska utformning och ekonomiska effekter 2ir att jiimst?illa med en obliga-

torisk minskning av Bolagets aktiekapital, ska omrtikning av Konverteringskursen
ske med tillzimpning si langt miijligt av de principer som anges i punkt 7.7.

7.g Rdtt fdr Fordringshavare att delta i emission och omrdkning i andra fall;
avrundning

j.g.l Genomfor Bolaget - med foretriidesriitt for aktieiigarna och mot kontant betalning
eller betalning genom kvittning - sidan htgard som avses i punkt 7.3 eller 7.4, aget

Bolaget besluta att ge samtliga Fordringshavare samma foretrddesriitt som enligt
beslutet tillkommer aktieiigarna. D?irvid ska varje Fordringshavare, oaktat silunda
att Konveftering inte verkstiillts, anses vara 2igare till det antal aktier som Fordrings-
havaren skulle ha erhillit om Konveftering verkstiillts efter den Konverteringskurs
som glillde vid tidpunkten for beslutet om emission.

7.9.2 Skulle Bolaget besluta att till aktieiigarna rikta ett sidant erbjudande som avses i
punkt 7.5 ska vad i punkt 7.9.1 sagts 6ga motsvarande tilliimpning, dock att det
antal aktier som Fordringshavaren ska anses varadgare till i sidant fall ska
faststiillas efter den Konvefteringskurs som giillde vid tidpunkten ftir beslutet om
erbjudande.

7 .9.3 I det fall att Bolaget skulle besluta att ge Fordringshavarna foretr2idesriitt i enlighet
med bestdmmelserna i punkt 7.9.1 eller 7.9.2 ska nigon omriikning enligt punkt 7.3,
1.4 eller J .5 av Konvefterinsskursen inte dga rum.



1.g.4 Genomfor Bolaget itgard som avses i punkterna 7 .l-7.8 och skulle enligt

EmissionsinstitrrrtetsbedomningtillZimpningavhiirforavseddomriikningsformel,
med hlinsyn till itgiirdens tekniska utformning eller av annat skal, inte kunna ske

eller leda till att den ekonomiska kompensation som Fordringshavarna erhiller i

forhillande till aktieiigarna inte iir skiilig, ska Emissionsinstitutet, forutsatt att

Bolagets styrelse ldmnar skriftligt samtycke daftill, genomfidra omrdkningen av

Konvefteringskursen pi siitt Emissionsinstitutet finner iindam6lsenligt i syfte att

omriikningen a'v Konverteringskursen leder till ett skiiligt resultat'

7.9.s For faststiillancle av omrziknad Konverteringskurs enligt punkt 7.1-7'8 ska

Konverteringsk.ursen avrundas till tve decimaler, varvid 0,5 tire ska avrundas nedit'

7.'|0 Likvidation

7.10.1 Beslutas att Bolaget ska triida i likvidation enligt 25 kap' aktiebolagslagen far'

oavsett likvidattionsgrunden, Konvertering inte diirefter pakallas' R?itten att pakalla

Konvertering uLpphor i och med likvidationsbeslutet, oavsett silunda att detta inte

mA ha vunnit laga kraft. Fordringshavare 6ger dock riitt att i nu avsedda fall

pifordra omedelbar betalning av Konveftiblernas nominella belopp jiimte per

betalningsdage)n upplupen ranta. Denna rltt intrzider, om likvidationen beslutats av

bolagsstiimman, fr6n och med dagen efter stiimman samt annars fran och med dagen

efter den, dA ri:lttens beslut om likvidation vunnit laga kraft' Inom en vecka diirefter

ska Bolaget g€:nom meddelande enligt punkt 72 erinraFordringshavarna om deras

rdJ;t att beg2ira omedelbar betalning'

j.10.2 Senast tvi minader innan bolagsstlimma tar stiillning till friga om Bolaget ska triida

i frivillig likvi,cation enligf.25 kap. 1 $ aktiebolagslagen ska Fordringshavarna

genom meddelande enligt punkt 12 underriittas om den avsedda likvidationen' I
meddelandet sika intas en erinran om att Konveftering inte f6r pikallas sedan

bolagsstiimm an fattal' beslut om likvidation'

7.1 0.3 Skulle Bolaget liimna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska

Fordringshavarre - oavsett vad som i punkt 5 siigs om tidigaste tidpunkt for

pAkallande av Konvertering - agaratlatt pikalla Konvertering frin den dag di
meddelandet Jlbmnats, forutsatt att Konvertering kan verkstiillas senast pi tionde

kalenderdagen ftire den bolagsstdmma vid vilken frigan om Bolagets likvidation

ska behandlas.

7.11 Fusion; delniing

7 .1 | .1 Skulle bolagsstiimman godkiinna fusionsplan enlig! 23 kap. I 5 $ aktiebolagslagen

eller delningsplan enligt 24 kap.l7 $ aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska

uppgeiannatbolage|lerde|as,fArKonvefteringintedZirefterp6ka|las.



7.11.2 Fordringshavare iiger dock riitt att under en period av tvi minader riiknat frin
sALdant godkiinnande begZira omedelbar betalning av Konvertiblernas nominella
belopp jiimte per betalningsdagen upplupen riinta.

j.ll.3 Bolaget ska senast en vecka efter periodens bcirjan genom meddelande enligt punkt

l2 erinra Fordringshavarna om denna riitt. Genom vad nu sagts inskriinks inte den

rdtt som pi grund av lag mi tillkomma Fordringshavare i egenskap av borgeniir i
samband med fusion eller delning.

7 .11.4 Senast tvft minader innan Bolaget tar slutlig stiillning tilt friga om fusion eller

delning enligt c,van ska Fordringshavarna genom meddelande enligt punkt l2
underrdttas om fusionsavsikten eller delningsavsikten. I meddelandet ska en

redogcirelse ltimnas lor det huvudsakliga innehillet i den avsedda fusionsplanen

eller delningsplanen samt ska Fordringshavarna erinras om att Konvertering inte fir
pfikallas sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning i enlighet med vad som

angivits i forsta' stycket ovan.

7.11.5 Skulle Bolaget l?imna meddelande om avsedd fusion eller delning enligt ovan, ska

Fordringshavare - oavsett vad som i punkt 5 siigs om tidigaste tidpunkt for
pikallande av Konvertering - iigaratt att p6kalla Konvertering frAn den dag di
meddelandet liimnats om fusionsavsikten, ftjrutsatt att Konvertering kan verkstiillas
senast p6 tiondr: kalenderdagen fijre den bolagsstdmman, vid vilken fusionsplanen

eller delningspllanen ska godkiinnas.

7.12 Absorption;tv'Angsinliisen;delning

7.12.I Upprlittar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap.28 $ aktiebolagslagen,
eller delningspllan enligt 24kap.7 $ aktiebolagslagen, eller blir Bolagets aktier
loremil fcir tvingsinlcisenforfarande enligt 22 kap. samma lag, ska foljande g2illa.

Ager ett svenslrt moderbolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggor Bolagets
styrelse sin avsikt att uppriitta en fusionsplan eller delningsplan enligt nu angivna
lagrum, ska Bolaget, for det fall att sista dag frjr Konvertering enligt punkt 5 infaller
efter sidant off'entliggorande, faststdlla en ny sista dag for pikallande av
Konveftering ("'slutdagen"). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar frin
offentliggoranclet.

'7 .12.2 I de fall d2ir en aktieiigare ("Majoritetsaktieiigaren") enligt 22 kap. 1 $
aktiebolagslagen pikallar tvingsinlosen av iterstiende aktier i Bolaget ska foljande
giilla. Majoritettsaktieiigaren har riitt att ocksi lcisa in Konvertiblerna. Har
Majoritetsaktieiigaren med stdd av aktiebolagslagen beg?irt att en tvist ska avgoras
av skiljemiin fdLr Konvertiblerna inte utnyttjas ftir teckning foniin inlosentvisten har
avgjorts genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft. Om den tid inom
vilken Konvefiering fir ske loper ut dessforinnan eller inom tre minader diirefter



har innehavaren zindi riitt att utnyttja Konvertibeln under tre minader efter det att

avgdrandet varut laga kraft'

7 .12.3 Fordringshavarr: 6ger dock riitt att under en period av 60 dagar riiknat fr6n sidant

offentliggorande som anges i punkt7.l2.1 begiira omedelbar betalning av

Konvertibelsnclminellabeloppjiimteperbetalningsdagenupplupenr2inta.
.7.12.4 Om offentliggdrande skett i enlighet med vad som anges i punktT'12'1, ska -

oavsett vad som i punkt 5 siigs om tidigaste tidpunkt for pakallande av Konvertering

- Fordringshavare dgarditatt pakalla Konvertering fram till Slutdagen' Bolaget ska

senast f,ra vecl<or f6re slutdagen genom meddelande enligt punkt 12 etinra

Fordringshavarna om denna rdtt samt att Konvertering inte fir pikallas efter

Slutdagen. Vidare ska Fordringshavarna genom meddelandet erinras om deras rdtt

att pafordra ornLede lbar betalning i enlighet med vad som anges i punkt 7 'I2'3 '

7.'13 Aterstdllandeavkonverteringsrdtt

Oavsett vad under punkterna 7.I0-7.12 sagts om att Konvertering inte far pikallas

efter beslut om likvidation, godkiinnande av fusionsplan eller delningsplan eller

utgAngen av ny Slutdag vid fusion eller delning, ska rdtten att pikalla Konvertering

Ster intriida for det fall att likvidationen upphor respektive fusionen, delningen'

absorptionen eller tvingsinlosen inte genomfibrs'

7.14 Konkurs

For den hiindelse Bolaget skulle forstittas i konkurs fir Konvertering inte diirefter

p6kallas. Om omellertid konkursbeslutet hiives av hogre riitt fir Konvertering

iterigen pikalltas.

I Sarskilda itiaganden av Bolaget
g.1.1 Bolaget forbinder sig att samrida med Emissionsinstitutet i god tid innan Bolaget

vidta sidana itg?irder som avses i punkt 7.

g.1.2 Bolaget florbin'der sig vidare att inte vidta nigon i punkt 7 angiven itgard som skulle

medfcira en omriikning av Konverteringskursen till belopp understigande akties

kvotviirde.

9 PreskriPtion

9.1 .l Riitten till flterbetalning av Linet preskriberas tio ir efter Forfallodagen. Rdtten till
rZintebetalning; preskriberas tre ir efter varje relevant Riinteforfallodag. Riintebelopp

och l6Lnebelopp som inte gjons ansprik pA och som preskriberats, ska Atergi till
Bolaget.

9.1.2 Om preskriptionsavbrott sker loper ny preskriptionstid om tio ir ifriga om

l6nebelopp och tre 6r ifriga om betriiffande riintebelopp, i bida fallen r?iknat frin
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den dag som framgir av preskriptionslagens (1981:130) bestzimmelser om verkan

av preskriptionl;avbrott.

Rdtt att f6retrdda Fordringshavarn

Utan att s2irskilt uppdrag frin Fordringshavarna behover iberopas iir Emissions-

institutet beriittigad att, i enlighet med svensk riitt, siviil vid som utom domstol eller

exekutiv myndiighet, foretriida Fordringshavarna i frigor av formell natur som ror

Linet.

F<irdelning av tillgdngliga medel

Om riintebelopp och/eller linebelopp forfallit till betalning och forslir inte medel

som inbetalats av Bolaget till full betalning ddrav, ska medlen - pro rata - i forsta

hand anviindas tillbetalning av rdntan och i andra hand till betalning av lAne-

beloppet. Fordringshavare iir dock beriittigade att allra forst erhilla betalning fr6n

tillg6ngliga medel for forfallna avgifter, courtage, kostnader och andra ersiittningar

som Bolaget iir ansvarigt for i lorbindelse med Linet, fore betalning av riinta och

lSnebelopp.

Meddelanden

Meddelanden rorande Linet ska omedelbart tillstiillas varje Fordringshavare och

annan rZittighel.shavare som 6r antecknad pi konto i Bolagets avstdmningsregister.

Frirvaltare

Den som erhillit tillstind enligt 5 kap. l4 $ aktiebolagslagen att i sttillet for aktie-

iigare inforas i Bolagets skuldbok ager rattatt registreras pi konto som Fordrings-
havare. Sidan fbrvaltare Sger motta de riintebetalningar som annars skulle ha till-
stiillts Fordrinl;shavaren och ska Sven i rivrigt betraktas som Fordringshavare vid
tilliimpning av dessa linevillkor.

Andring av lAnevillkor

Emissionsinstitutet ska agera oberoende i enlighet med dessa villkor och i enlighet
med tillamplig,a lagar, foreskrifter och god sed pi den svenska viirdepappers-
marknaden, inklusive bland annat relevanta foreskifter utfiirdade av Euroclear.

Emissionsinstitutet ager attfor Fordringshavarnas riikning trdffa overenskommelse
med Bolaget om iindring av dessa linevillkor i den min lagstiftning, domstols-
avgorande ellerr myndighets beslut si kriiver eller om det i ovrigt - enligt
Emissionsinstiitutets beddmning - av praktiska skiil Zir ?indamilsenligt eller
nodviindigt och Fordringshavarnas riittigheter inte i nigot viisentligt hiinseende

ftirsdmras.
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16.1

t6.2

16.3

Emissionsinstitut ska iiven omfatta annan bank eller fondkommissioniir respektive

kontoforande institut som Bolaget ger i uppdragallageraEmissionsinstitut i

enlighet med dessa villkor och tillampliga regelverk'

Sekretess
Bolaget, Emissionsinstitutet och Euroclear fir inte obehorigen till tredje man l6mna

uppgift om Forclringshavare. Bolaget iiger riitt att, ur det av Euroclear forda

skuldregistret, e:rhilla uppgift om Konvertibler och Fordringshavare.

Begrdnsning av ansvar

I friga om de pri Bolaget, Emissionsinstitutet och Euroclear ankommande

itgiirderna giller - betriiffande Euroclear med beaktande av bestdmmelserna i lagen

om kontofbring av finansiella instrument - att ansvarighet inte kan gdras giillande

fior skada, som lberor av svenskt eller utliindskt lagbud, svensk eller utlZindsk

myndighets ifigard, krigshiindelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan

liknande omstiindighet. Fcirbehillet i friga om strejk, blockad, bojkott och lockout

gtiller iiven om Ernissionsinstitutet, Bolaget eller Euroclear vidtar eller zir foremil
for sidan konfl iktitgiird.

Bolaget, Emissionsinstitutet eller Euroclear 6r inte heller skyldiga att i andra fall
ersdtta skada som uppkommer, om Bolaget, Emissionsinstitutet eller Euroclear varit
normalt aktsamma. Emissionsinstitutet iir i intet fall ansvarig for indirekt skada.

Foreligger hindler for Bolaget, Emissionsinstitutet eller Euroclear ^tt 
verkstiilla

betalning eller att vidta annan etgard pi grund av omstiindighet som anges i forsta

stycket, fir Atgiirden uppskjutas till dess hindret har upphort. I hdndelse av

uppskjuten bet:rlning ska Bolaget betala rzinta efter den riintesats som g?illde pi
Forfallodagen enligt punkt 2.5.

Tilldmplig lag och forum
Svensk lag ska 2iga tilliimpning pi Konvertiblerna, dessa villkor och diirmed

sammanhdngande riittsfrigor. Alla tvister som uppkommer i anledning av
Konvertiblerna och/eller dessa villkor ska avgoras av svensk domstol med

Stockholms tingsriitt som fbrsta instans (eller vid sidant annat forum vars
behori ghet skri ft I i gen accepterats av Bol aget).
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