
 

 

 

Detta är endast en översättning av den engelskspråkiga originalversionen. För det fall den svenskspråkiga och 
den engelskspråkiga versionen skiljer sig åt, ska den engelskspråkiga versionen äga företräde. 

 
KONVERTIBELVILLKOR 

DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER ELLER EN 
UPPMANING ATT LÄMNA ERBJUDANDE ATT KÖPA VÄRDEPAPPER. 

DESSA VÄRDEPAPPER HAR INTE REGISTRERATS I ENLIGHET MED U.S. SECURITIES ACT 
FRÅN 1933, MED ÄNDRINGAR (”SECURITIES ACT”), ELLER NÅGON 
VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING I NÅGON DELSTAT ELLER ANNAN JURISDIKTION 
TILLHÖRANDE USA OCH KAN FÖLJAKTLIGEN INTE ERBJUDAS, SÄLJAS, PANTSÄTTAS 
ELLER ANNARS ÖVERFÖRAS I USA FÖRUTOM I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG FRÅN, 
ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV, REGISTRERINGSKRAVEN I 
SECURITIES ACT OCH TILLÄMPLIGA VÄRDEPAPPERSLAGAR I NÅGON DELSTAT ELLER 
ANNAN JURISDIKTION TILLHÖRANDE USA. 

ENDAST FÖR ÄNDAMÅL AVSEENDE PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I: (A) EU DIREKTIV 
2014/65/EU OM MARKNADER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT, MED ÄNDRINGAR (”MIFID 
II”), (B) ARTIKEL 9 OCH 10 I KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/593 SOM 
KOMPLETTERAR MIFID II, OCH (C) LOKALA GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER (TILLSAMMANS 
”MIFID II PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN”), OCH AVSÄGANDE AV ALLT ANSVAR, OAVSETT 
OM DET HAR SIN GRUND I SKADA, AVTAL ELLER NÅGOT ANNAT, SOM VARJE 
”TILLVERKARE” (FÖR ÄNDAMÅLEN I MIFID II PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN) ANNARS KAN 
HA MED HÄNSYN DÄRTILL, HAR KONVERTIBLERNA VARIT FÖREMÅL FÖR EN 
PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESS, VILKEN HAR LETT TILL SLUTSATSERNA ATT: (I) 
MÅLMARKNADEN FÖR KONVERTIBLERNA UTGÖR ENDAST GODTAGBARA MOTPARTER 
OCH PROFESSIONELLA KUNDER, VARJE SÅSOM DEFINIERAT I MIFID II, OCH (II) ALLA 
DISTRIBUTIONSKANALER FÖR KONVERTIBLERNA TILL GODTAGBARA MOTPARTER OCH 
PROFESSIONELLA KUNDER ÄR LÄMPLIGA. PERSONER SOM SEDAN ERBJUDER, SÄLJER 
ELLER REKOMMENDERAR KONVERTIBLERNA (”DISTRIBUTÖR”) BÖR BEAKTA 
TILLVERKARENS MÅLMARKNADSBEDÖMNING; EN DISTRIBUTÖR SOM LYDER UNDER 
MIFID II ÄR EMELLERTID ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA EN EGEN 
MÅLMARKNADSBEDÖMNING AVSEENDE KONVERTIBLERNA (GENOM ATT ANTINGEN ANTA 
ELLER FÖRFINA TILLVERKARENS MÅLMARKNADSBEDÖMNING) OCH ATT BESTÄMMA 
LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER.  

ENDAST FÖR ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLVERKARENS PRODUKTGODKÄNNANDE PROCESS, 
HAR MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN AVSEENDE KONVERTIBLERNA LETT TILL 
SLUTSATSEN ATT: (I) MÅLMARKNADEN FÖR KONVERTIBLERNA UTGÖR ENDAST 
GODTAGBARA MOTPARTER, SÅSOM DEFINIERAT I FCA HANDBOOK CONDUCT OF BUSINESS 
SOURCEBOOK ("COBS"), OCH PROFESSIONELLA KUNDER SÅSOM DEFINIERAT I 
FÖRORDNING (EU) NR 600/2014 DÅ DEN UTGÖR EN DEL AV NATIONELL LAG I 
STORBRITANNIEN MED ANLEDNING AV THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 
("UK MIFIR") OCH (II) ALLA DISTRIBUTIONSKANALER FÖR KONVERTIBLERNA TILL 
GODTAGBARA MOTPARTER OCH PROFESSIONELLA KUNDER ÄR LÄMPLIGA. PERSONER 
SOM SEDAN ERBJUDER, SÄLJER ELLER REKOMMENDERAR KONVERTIBLERNA (EN 
DISTRIBUTÖR) BÖR BEAKTA TILLVERKARENS MÅLMARKNADSBEDÖMNING; EN 
DISTRIBUTÖR SOM LYDER UNDER FCA:s HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND 
PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK ("UK MIFIR PRODUKTSTYRNINGSREGLER") ÄR 
EMELLERTID ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA EN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING 
AVSEENDE KONVERTIBLERNA (GENOM ATT ANTINGEN ANTA ELLER FÖRFINA 
TILLVERKARENS MÅLMARKNADSBEDÖMNING) OCH ATT BESTÄMMA LÄMPLIGA 
DISTRIBUTIONSKANALER. MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN PÅVERKAR INTE EVENTUELLA 
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KONTRAKTUELLA ELLER LEGALA FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER I RELATION TILL 
NÅGOT ERBJUDANDE OM KONVERTIBLERNA. 

MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN PÅVERKAR INTE EVENTUELLA KONTRAKTUELLA ELLER 
LEGALA FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER I RELATION TILL NÅGOT ERBJUDANDE OM 
KONVERTIBLERNA. 

FÖR ATT UNDVIKA TVIVEL UTGÖR INTE MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN: (A) EN 
BEDÖMNING AV LÄMPLIGHET AVSEENDE MIFID II, UK MIFIR ELLER COBS, ELLER (B) EN 
REKOMMENDATION TILL NÅGON INVESTERARE ELLER GRUPP AV INVESTERARE ATT 
INVESTERA I, KÖPA ELLER VIDTA NÅGON ANNAN ÅTGÄRD AVSEENDE KONVERTIBLERNA. 

KONVERTIBLERNA ÄR INTE AVSEDDA ATT ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER ANNARS 
TILLGÄNGLIGGÖRAS TILL OCH BÖR INTE ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER ANNARS 
TILLGÄNGLIGGÖRAS TILL NÅGON ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE I DET 
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EES"). MED ICKE-PROFESSIONELL 
INVESTERARE AVSES I DETTA SAMMANHANG EN PERSON SOM ÄR EN (ELLER FLERA) AV 
FÖLJANDE: (I) EN ICKE-PROFESSIONELL KLIENT, SÅSOM DEFINIERAT I PUNKT (11) I 
ARTIKEL 4(1) I MIFID II ELLER (II) EN KUND SÅSOM DEFINIERAT I DIREKTIV (EU) 2016/97 
DÄR SÅDAN KUND INTE SKULLE KVALIFICERAS SOM EN PROFESSIONELL KLIENT SÅSOM 
AVSES I PUNKT (10) I ARTIKEL 4(1) I MIFID II. FÖLJAKTLIGEN HAR INGET 
INFORMATIONSDOKUMENT SOM KRÄVS AV FÖRORDNING (EU) 1286/2014, MED ÄNDRINGAR 
(”PRIIPS FÖRORDNINGEN”) FÖR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV KONVERTIBLERNA 
ELLER ANNARS TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV DEM FÖR ICKE-PROFESSIONELL 
INVESTERARE I EES UPPRÄTTATS OCH DÄRFÖR KAN DET VARA OTILLÅTET ENLIGT PRIIPS 
FÖRORDNINGEN ATT ERBJUDA, SÄLJA ELLER ANNARS TILLGÄNGLIGGÖRA 
KONVERTIBLERNA TILL ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE I EES.   

KONVERTIBLERNA ÄR INTE AVSEDDA ATT ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER ANNARS 
TILLGÄNGLIGGÖRAS TILL OCH BÖR INTE ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER ANNARS 
TILLGÄNGLIGGÖRAS TILL NÅGON ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE I 
STORBRITANNIEN ("UK"). MED ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE AVSES I DETTA 
SAMMANHANG EN PERSON SOM ÄR EN (ELLER FLERA) AV FÖLJANDE: (I) EN ICKE-
PROFESSIONELL KLIENT, SÅSOM DEFINIERAT I PUNKT (8) I ARTIKEL 2 I FÖRORDNING (EU) 
2017/565 DÅ DEN UTGÖR EN DEL AV NATIONELL LAG I STORBRITANNIEN MED ANLEDNING 
AV THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (”EUWA”) ELLER (II) EN KUND SÅSOM 
AVSES I BESTÄMMELSERNA I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000, MED 
ÄNDRINGAR (”FSMA”) OCH VARJE REGEL ELLER BESTÄMMELSE UNDER FSMA FÖR ATT 
IMPLEMENTERA DIREKTIV (EU) 2016/97, DÄR SÅDAN KUND INTE SKULLE KVALIFICERAS 
SOM EN PROFESSIONELL KUND SÅSOM AVSES I PUNKT (8) I ARTIKEL 2(1) I FÖRORDNING 
(EU) 600/2014 DÅ DEN UTGÖR EN DEL AV NATIONELL LAG I STORBRITANNIEN MED 
ANLEDNING AV EUWA. FÖLJAKTLIGEN HAR INGET INFORMATIONSDOKUMENT SOM 
KRÄVS AV FÖRORDNING (EU) 1286/2014 DÅ DEN UTGÖR EN DEL AV NATIONELL LAG I 
STORBRITANNIEN MED ANLEDNING AV EUWA (”UK PRIIPS REGULATION”) FÖR 
ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV KONVERTIBLERNA ELLER ANNARS 
TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV DEM FÖR ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE I UK 
UPPRÄTTATS OCH DÄRFÖR KAN DET VARA OTILLÅTET ENLIGT UK PRIIPS REGULATION 
ATT ERBJUDA, SÄLJA ELLER ANNARS TILLGÄNGLIGGÖRA KONVERTIBLERNA TILL ICKE-
PROFESSIONELL INVESTERARE I UK.   

Följande, med förbehåll för slutförande och ändringar, och med undantag för styckena i kursivt typsnitt, utgör 
texten i Konvertibelvillkoren.  

Emissionen av 1 500 000 000 kronor 2.875 procent Seniora Efterställda Konvertibler med förfallodag 2026 
(”Konvertiblerna”, vilket uttryck ska, om inte annat anges, inkludera varje Ytterligare Konvertibel (såsom 
definierat nedan)) antogs (undantaget Ytterligare Konvertibler) genom beslut fattat av styrelsen i Cellink AB 
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(publ), med registrerad adress på Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, Sverige (”Emittenten”) den 11 
mars 2021, och kommer att läggas fram för godkännande av aktieägare vid en Bolagsstämma (enligt definition 
nedan) som kommer att hållas på, eller omkring, den 26 april 2021. 

Konvertiblerna är konstituerade av en förvaltningsurkund daterad 19 mars 2021 (”Förvaltningsurkunden”) 
mellan Emittenten och Citibank N.A., London Branch (”Förvaltaren”, vilket uttryck ska inkludera alla personer 
för närvarande utsedda till förvaltaren eller förvaltarna under Förvaltningsurkunden) som förvaltare för 
Konvertibelinnehavarna (såsom definierat nedan). Uttalandena i dessa Villkor (”Villkoren”) är sammanfattningar 
av, och föremål för, de detaljerade bestämmelserna i Förvaltningsurkunden, vilket inkluderar Konvertiblernas 
form. Konvertibelinnehavarna är berättigade till förmånen av, är bundna av och anses ha kännedom om, alla 
bestämmelserna i Förvaltningsurkunden och de bestämmelser som är tillämpliga på dem i Betalnings-, 
överförings- och Konverteringsagentavtalet daterat 19 mars 2021 (”Agentavtalet”) avseende Konvertiblerna 
mellan Emittenten, Förvaltaren och Citibank N.A., London Branch (”Huvudsakliga Betalnings-, Överförings- 
och Konverteringsagenten”, vilket uttryck ska inkludera varje efterträdande Huvudsaklig Betalnings-, 
Överförings- och Konverteringsagent under Agentavtalet), den för närvarande Huvudsakliga Betalnings-, 
Överförings- och Konverteringsagenten (sådana personer, tillsammans med Huvudsakliga Betalnings-, 
Överförings- och Konverteringsagenten, kallas nedan tillsammans ”Betalnings-, Överförings- och 
Konverteringsagenterna”, vilket uttryck ska inkludera deras efterträdande Betalnings-, Överförings- och 
Konverteringsagenter under Agentavtalet) och Citibank Europe PLC i dess egenskap av registrator avseende 
Konvertiblerna (”Registratorn”, vilket uttryck ska inkludera varje efterträdande registrator under Agentavtalet).  

Emittenten har också ingått ett beräkningsbyråavtal (”Beräkningsbyråavtalet”) daterat 19 mars 2021 med Conv-
Ex Advisors Limited (”Beräkningsbyrån”, vilket uttryck ska inkludera varje efterträdande beräkningsbyrå enligt 
Beräkningsbyråavtalet) varigenom Beräkningsbyrån utsetts till att utföra vissa beräkningar avseende 
Konvertiblerna. Konvertibelinnehavarna anses ha kännedom om alla bestämmelser i Beräkningsbyråavtalet som 
är tillämpliga på dem.  

Kopior av Förvaltningsurkunden, Agentavtalet och Beräkningsbyråavtalet finns tillgängliga för 
Konvertibelinnehavarna vid varje skälig förfrågan om inspektion under normala affärstider vid de angivna 
kontoren för Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenterna. 

Termer som inleds med stor bokstav som används, men inte definieras, i dessa Villkor ska ha den mening som 
tillges dem i Förvaltningsurkunden om inte sammanhanget kräver en annan tolkning eller om något annat anges. 

Varje Konvertibel kommer att, med beaktande av vad som framgår av dessa Villkor, ge innehavaren rätt att, på 
eller efter Long Stop-dagen (såsom definierat nedan) och innan den Fysiska Slutförandedagen (om någon) att 
kräva inlösen av sådana Konvertibler till det relevanta Alternativa Kontantbeloppet (såsom definierat nedan) 
(förutsatt att den Fysiska Slutförandedagen inte sker innan Long Stop-dagen) och, på eller efter den Fysiska 
Slutförandedagen (om någon), att konvertera sådana Konvertibler till B-aktier, och i varje fall i enlighet med, och 
såsom beskrivet i, Villkor 6. 

1. Form, Valör, Äganderätt och Status 

(a) Form och Valör 

Konvertiblerna är i registrerat format, serienumrerade, i nominella belopp om 2 000 000 kronor vardera 
(”Auktoriserade Valören”).  

(b) Äganderätt 

Äganderätt till Konvertiblerna kommer att överföras genom överföring och registrering i enlighet med 
beskrivningen i Villkor 4. Innehavaren (enligt definitionen nedan) av varje Konvertibel kommer (förutom 
vad som annars krävs enligt lag eller enligt en behörig domstol) att behandlas som dess absoluta ägare för 
alla ändamål (oavsett om förfallodagen passerat eller inte och oavsett meddelande om ägande, förvaltning 
eller något intresse i den eller dess stöld eller förlust (eller det av det relaterade certifikatet, i tillämpliga 
fall) eller något som skrivs på den eller certifikatet som representerar den (förutom en vederbörligen 
genomförd överföring därav)) och ingen person kommer att hållas ansvarig för att behandla innehavaren 
på så vis. 
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(c) Konvertiblernas status 

Konvertiblerna utgör direkta, ovillkorliga, ej efterställda och (under förutsättning av villkor 2) ej 
säkerställda förpliktelser för Emittenten som rankas pari passu och proportionellt, utan inbördes 
företräde, och likställda med alla andra befintliga och framtida ej säkerställda och ej efterställda 
förpliktelser för Emittenten men, i händelse av en avveckling av Emittenten med undantag för sådana 
förpliktelser som kan få företräde genom lagbestämmelser som är obligatoriska och som är allmänt 
tillämpliga. 

2. Negativ förbindelse 

Så länge någon Konvertibel förblir utestående (enligt definitionen i Förvaltningsurkunden) kommer 
Emittenten inte, och kommer att tillse att inget av dess Väsentliga Dotterbolag kommer, att skapa eller 
tillåta att uppehålla, en inteckning, avgift, panträtt, äganderättsförbehåll eller annan belastning eller 
säkerhetsrätt (varje en ”Säkerhetsrätt”) annat än en Tillåten Säkerhetsrätt, avseende hela eller någon del 
av dess nuvarande eller framtida verksamheter, åtaganden, tillgångar eller intäkter (inklusive eventuellt 
intjänat men inte utbetalt kapital) för att säkerställa Relevant Skuldsättning eller för att säkerställa någon 
garanti eller något skadelöshetsåtagande med avseende på Relevant Skuldsättning, om inte alla 
nödvändiga åtgärder vidtagits i varje sådant fall, före eller samtidigt som skapandet av Säkerhetsrätten, 
för att säkerställa att: 

(a) alla belopp som Emittenten ska betala under Konvertiblerna är säkrade likställt och 
proportionerligt med den Relevanta Skuldsättningen eller, i förekommande fall, garantin eller 
skadelöshetsåtagandet; eller 

(b) sådan annan Säkerhetsrätt eller garanti eller annat arrangemang (oavsett om det inkluderar 
upplåtande av en Säkerhetsrätt) tillhandahålls med avseende på alla belopp som Emittenten ska 
betala under Konvertiblerna som antingen (i) förvaltaren enligt sitt eget omdöme inte anser 
väsentligt mindre gynnsam för Konvertibelinnehavarnas intressen eller (ii) ska godkännas genom 
ett Extraordinärt Beslut av Konvertibelinnehavarna. 

3. Definitioner 

I dessa villkor, om inte annat anges: 

”A-aktier” avser fullt betalda A-aktier i Emittentens kapital med ett kvotvärde om 0,025 kronor vardera 
på Closing-dagen. Varje A-aktie ger innehavaren tio röster vid bolagsstämma i Emittenten. 

”B-aktier” avser fullt betalda B-aktier i Emittentens kapital med ett kvotvärde om 0,025 kronor vardera 
på Closing-dagen. Varje B-aktie ger innehavaren en röst vid bolagsstämma i Emittenten. 

”B-aktieägare” avser innehavare av B-aktier. 

”Konvertibelinnehavare” och ”innehavare” avser den person i vars namn en Konvertibel är registrerad 
i Registret (enligt definitionen i Villkor (4(a)). 

”bankdag” avser, i förhållande till varje plats, en dag (annan än en lördag eller söndag) på vilken 
kommersiella banker och valutamarknader håller öppet för handel på den platsen.  

”Alternativa Kontantbeloppet” avser, i förhållande till nyttjandet av Slutföranderättigheter, ett belopp 
i kontanter i kronor (avrundat till närmaste helmultipel på 0,01 kronor, med 0,005 kronor avrundat uppåt) 
beräknat av Beräkningsbyrån i enlighet med följande formel och som ska betalas av Emittenten till en 
Konvertibelinnehavare avseende de relevanta Kontantavräknade B-aktierna: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  �
1
𝑁𝑁

𝑁𝑁

𝑛𝑛=1

 × 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝑃𝑃𝑛𝑛 

där 

CAA    =            Alternativa Kontantbeloppet;  
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CSS  =            Kontantavräknade B-aktierna; 

Pn = den Volymviktade Genomsnittskursen av en B-aktie på den nionde handelsdagen av 
Beräkningsperioden för det Alternativa Kontantbeloppet (om nödvändigt omvandlat 
till kronor till Rådande Kurs på sådan handelsdag);  och 

N = 20, vilket är antalet handelsdagar i Beräkningsperioden för det Alternativa 
Kontantbeloppet; 

med förbehåll för: 

(a) om någon Utdelning eller annan rättighet avseende B-aktierna tillkännages, oavsett om så sker 
på, innan eller efter den aktuella Slutförandedagen i situationer där avstämningsdagen eller annan 
förfallodag för fastställande av rätt till sådan Utdelning eller annan rättighet ska vara på eller efter 
den aktuella Slutförandedagen och om den Volymviktade Genomsnittskursen som fastställs 
enligt ovan på någon av handelsdagarna i Beräkningsperioden för det Alternativa 
Kontantbeloppet är baserat på ett pris exklusive sådan Utdelning eller exklusive annan rättighet, 
ska den Volymviktade Genomsnittskursen ökas med ett belopp som är lika med det Skäliga 
Marknadsvärdet av sådan Utdelning eller annan rätt per B-aktie som vid Ex-dagen avseende 
sådan Utdelning eller rättighet, bestämd på bruttobasis och med bortseende från eventuell 
innehållande eller avdrag som måste göras för eller på grund av skatt, och med bortseende från 
varje eventuell tillhörande skattekredit, allt såsom bestämt av Beräkningsbyrån, med förbehåll 
för att den relevanta Volymviktade Genomsnittskursen som avses ovan, om sådant Skäligt 
Marknadsvärde som avses ovan inte kan fastställas i enlighet med dessa Villkor före den andra 
bankdagen i Stockholm före den dag då betalning av det Alternativa Kontantbeloppet ska göras, 
justeras på det sätt som fastställts att vara lämpligt av en Oberoende Rådgivare inte senare än den 
andra bankdagen i Stockholm före betalningsdagen såsom avses ovan; 

(b) om något Ytterligare Alternativt Kontantbelopp förfaller i samband med utövande av 
Slutföranderättigheter, ska den Volymviktade Genomsnittskursen på varje handelsdag som 
infaller under den aktuella Beräkningsperioden för det Alternativa Kontantbeloppet men före 
aktuell Antagen Ex-dag (i fall av en Retroaktiv Justering enligt Villkor 6(b)(iii) avseende en 
kontant Utdelning) minskas med ett belopp som motsvarar det Skäliga Marknadsvärdet för den 
aktuella kontanta Utdelningen på Ex-dagen eller (i varje annat fall) multipliceras med 
justeringsfaktorn (såsom bestämd enligt dessa Villkor) som tillämpas på Konverteringskursen 
avseende den relevanta Retroaktiva Justeringen, allt såsom bestämt av Beräkningsbyrån, med 
förbehåll för att den relevanta Volymviktade Genomsnittskursen såsom avses ovan, om sådant 
Skäligt Marknadsvärde eller sådan justeringsfaktor som avses ovan inte kan fastställas i enlighet 
med dessa Villkor före den andra bankdagen i Stockholm före den dag då betalning av det 
Alternativa Kontantbeloppet ska göras, justeras på det sätt som fastställts att vara lämpligt av en 
Oberoende Rådgivare inte senare än den andra bankdagen i Stockholm före betalningsdagen 
såsom avses ovan; och  

(c) om det uppstår tvivel om beräkningen av det Alternativa Kontantbeloppet eller om sådant belopp 
inte kan fastställas enligt vad som anges ovan, ska det Alternativa Kontantbeloppet vara lika med 
sådant belopp som bestäms på sådant annat sätt som en Oberoende Rådgivare anser vara lämpligt 
för att ge det avsedda resultatet. 

”Beräkningsperioden för det Alternativa Kontantbeloppet” avser, i förhållande till en innehavares 
utövande av en Slutföranderättighet, en period av 20 efterföljande handelsdagar som börjar den andra 
handelsdagen efter den aktuella Slutförandedagen.   

”Kontantavräknade B-aktierna” avser, i förhållande till en Konvertibelinnehavares utövande av någon 
Slutföranderättighet, antalet B-aktier (vid behov, avrundat nedåt till närmaste heltal) som fastställts av 
Beräkningsbyrån genom att dividera det sammanlagda nominella beloppet för de Konvertibler för vilka 
Slutföranderättigheter ska ha utnyttjats av den relevanta Konvertibelinnehavaren med 
Konverteringskursen som är i kraft på den aktuella Slutförandedagen förutom om Slutförandagen infaller 
på eller efter den dag en justering av Konverteringskursen träder i kraft med anledning av Villkoren 
6(b)(i), 6(b)(ii), 6(b)(iii), 6(b)(iv), 6(b)(v) eller 6(b)(ix) men på eller före avstämningsdagen eller annan 
förfallodag för fastställande av tilldelning av rättigheter avseende den aktuella händelsen som gett upphov 
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till en sådan justering, då ska Konverteringskursen avseende sådant utövande vara den Konverteringskurs 
som skulle ha varit tillämpligt på sådant utövande om ingen sådan justering hade gjorts. 

En ”Kontrollförändring” avser förekomsten av en händelse eller serie av händelser varigenom en eller 
flera personer, som agerar i samförstånd, erhåller kontroll över Emittenten (annat än en Newco som ett 
resultat av ett Newco-program) och där ”kontroll” avser (a) förvärv eller kontroll, direkt eller indirekt, 
av mer än 50 % av de totala rösträtterna av Emittentens aktier (som är röster som kan avges vid 
bolagsstämma), eller (b) förvärv eller besittning, direkt eller indirekt, (annat än innehav eller kontroll, 
direkt eller indirekt, av aktier vars tillhörande rösträtt inte själva ger "kontroll" i den mening som avses i 
punkt a) i denna definition) av en verkställbar rätt att utse eller avlägsna åtminstone en majoritet av 
medlemmarna i styrelsen i Emittenten, under förutsättning att rösträtter hänförliga till aktier i Emittenten 
som innehas av en Tillåten Innehavare som agerar i samförstånd med eller tillsammans med någon annan 
person eller personer ska bortses från vid beräkningen av huruvida en sådan person eller personer som 
agerar i samförstånd eller tillsammans har erhållit kontroll över Emittenten. 

”Closing-dagen” avser 19 mars 2021. 

”Slutkurs” avser, i förhållande till en B-aktie eller något Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, option, 
teckningsoption eller annan rättighet eller tillgång i förhållande till på en handelsdag, slutkursen på den 
Relevanta Börsen på sådan handelsdag för en B-aktie eller, i förekommande fall, sådant Värdepapper, 
Spin-Off-Värdepapper, option, teckningsoption eller annan rättighet eller tillgång som publiceras av eller 
härrör från Bloomberg-sidan HP (eller en efterföljande granskningssida) (inställt på Last Price eller en 
annan efterföljande inställning och användandes värden som inte har justerats för någon händelse som 
inträffat efter sådan handelsdag; och för att undvika tvivel kommer alla värden att bestämmas med alla 
justeringsinställningar på DPDF-sidan, eller någon efterföljande eller liknande inställning, avstängda) 
med avseende på sådan B-aktie, Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, option, teckningsoption eller annan 
rättighet eller tillgång (allt såsom bestämt av Beräkningsbyrån) (och för att undvika tvivel är sådan 
Bloomberg-sida för B-aktierna vid Closing-dagen CLNKB SS Equity HP), om tillgängligt eller, i något 
annat fall, annan källa (om någon) som ska bestämmas vara lämplig av en Oberoende Rådgivare på sådan 
handelsdag, med förbehåll för att: 

(a) om priset, på någon sådan handelsdag (i denna definition, ”Ursprungsdatumet”) inte finns 
tillgängligt eller på annat sätt kan fastställas enligt vad som anges ovan, ska Slutkursen för en B-
aktie, Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, option, teckningsoption eller annan rättighet eller 
tillgång, såsom fallet må vara, för en sådan handelsdag ska vara Slutkursen, bestämd av 
Beräkningsbyrån enligt vad som anges ovan, på den omedelbart föregående handelsdag med 
avseende på vilken detsamma kan bestämmas, med förbehåll för att om en sådan omedelbart 
föregående handelsdag infaller före den femte dagen före Ursprungsdatumet, ska Slutkursen för 
en sådan handelsdag anses vara oförmögen att fastställas enligt detta förbehåll (a); och 

(b) om Slutkursen inte kan fastställas enligt vad som angivits ovan, ska Slutkursen för en B-aktie, 
Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, option, teckningsoption eller annan rättighet eller tillgång, 
såsom fallet må vara, fastställas som på Ursprungsdatumet av en Oberoende Rådgivare på sådant 
vis som denne anser vara lämpligt;   

och Slutkursen fastställd enligt det ovan angivna på eller som på någon handelsdag ska, om inte redan i 
den Relevanta Valutan, omvandlas till den Relevanta Valutan till Rådande Kurs på sådan handelsdag.  

”Konverteringsdag” har den betydelse som framgår av Villkor 6(h). 

”Konverteringsmeddelande” har den betydelse som framgår av Villkor 6(h). 

”Dag för Konverteringsmeddelande” har den betydelse som framgår av Villkor 6(h). 

”Konverteringsperiod” har den betydelse som framgår av Villkor 6(a). 

”Konverteringskurs” har den betydelse som framgår av Villkor 6(a). 

”Konverteringsrättighet” har den betydelse som framgår av Villkor 6(a). 

”Konverteringsrättighetsöverföring” har den betydelse som framgår av Villkor 6(m). 

”Gällande Marknadspris” avser, i förhållande till en B-aktie vid en viss dag, det aritmetiska 
genomsnittet av den dagliga Volymviktade Genomsnittskursen för en B-aktie på var och en av de fem på 
varandra åtföljande handelsdagarna som slutar på handelsdagen omedelbart före sådan dag, bestämt av 
Beräkningsbyrån, med förbehåll för att: 
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(a) i syfte att fastställa Gällande Marknadspris enligt Villkor 6(b)(iv) eller Villkor 6(b)(vi) i 
situationer då den relevanta händelsen avser en emission av B-aktier, om den Volymviktade 
Genomsnittskursen vid någon tid under den angivna period om fem handelsdagar (vilket kan 
vara under var och en av de fem handelsdagarna) ska ha baserats på ett pris exklusive Utdelning 
(eller exklusive annan rättighet) och/eller under någon annan del av den perioden (vilket kan 
vara på var och en av varje sådana fem handelsdagar) ska ha baserats på ett pris inklusive 
Utdelning (eller inklusive annan rättighet), i varje sådant fall som har bestämts eller 
tillkännagivits, så: 

(i) om B-aktierna som ska emitteras inte kvalificeras för Utdelningen (eller rättigheten) i 
fråga, ska den Volymviktade Genomsnittskursen på de dagar på vilka B-aktierna ska ha 
baserats på ett pris inklusive Utdelning (eller inklusive annan rättighet) avseende denna 
definition anses vara det beloppet reducerat med ett belopp lika stort som det Skäliga 
Marknadsvärdet för varje sådan Utdelning eller rättighet per B-aktie som på Ex-dagen 
avseende sådan Utdelning eller rättighet (eller, där den Volymviktade 
Genomsnittskursen på var och en av de fem nämnda handelsdagarna ska ha baserats på 
ett pris inklusive Utdelning (eller inklusive annan rättighet) som på dagen för det första 
offentliga tillkännagivandet av sådan Utdelning eller rättighet), i varje sådant fall, 
fastställt av Beräkningsbyrån på bruttobasis och med bortseende från varje innehållande 
eller avdrag för eller på grund av skatt, och med bortseende från eventuell tillhörande 
skattekredit; eller  

(ii) om B-aktierna som ska emitteras kvalificeras för Utdelningen (eller rättigheten) i fråga, 
ska den Volymviktade Genomsnittskursen på de dagar på vilka B-aktierna ska ha 
baserats på ett pris exklusive Utdelning (eller exklusive någon annan rättighet) avseende 
denna definition anses vara det beloppet ökat med ett belopp lika stort som det Skäliga 
Marknadsvärdet för varje sådan Utdelning eller rättighet per B-aktie som på Ex-dagen 
avseende sådan Utdelning eller rättighet, i varje sådant fall, fastställt av 
Beräkningsbyrån på bruttobasis och med bortseende från varje innehållande eller 
avdrag för eller på grund av skatt, och med bortseende från eventuell tillhörande 
skattekredit;   

(b) för varje beräkning eller fastställande som krävs med anledning av punkterna (a)(i) och (a)(ii) 
för definitionen av ”Utdelning”, om den Volymviktade Genomsnittskursen på någon av de 
nämnda fem handelsdagarna ska ha baserats på ett pris inklusive den aktuella Utdelningen eller 
inklusive den relevanta kapitaliseringen som gjort det nödvändigt att utföra en sådan beräkning 
eller ett sådant fastställande, ska den Volymviktade Genomsnittskursen på varje sådan 
handelsdag avseende denna definition anses vara det beloppet reducerat med ett belopp lika stort 
som det Skäliga Marknadsvärdet av den relevanta kontanta Utdelningen som på Ex-dagen 
avseende sådan Utdelning, såsom fastställt av Beräkningsbyrån på bruttobasis och med 
bortseende från varje innehållande eller avdrag för eller på grund av skatt, och med bortseende 
från eventuell tillhörande skattekredit; och 

(c) för varje annat avseende, om någon dag under den nämnda perioden om fem handelsdagar var 
Ex-dag för någon Utdelning (eller någon annan rättighet), ska de Volymviktade 
Genomsnittskurserna som ska ha baserats på ett pris inklusive sådan Utdelning (eller inklusive 
sådan rättighet) avseende denna definition anses vara det beloppet reducerat med ett belopp lika 
stort som det Skäliga Marknadsvärdet av varje sådan Utdelning eller rättighet per B-aktie som 
på Ex-dagen avseende sådan Utdelning eller rättighet. 

”handelsdag” avser en dag på vilken den Relevanta Börsen håller öppet för handel och på vilken B-
aktier, Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter eller 
tillgångar (såsom fallet må vara) kan handlas (annat än en dag på vilken den Relevanta Börsen är planerad 
att stängas eller stängs för den ordinarie stängningstiden på vardagar), förutsatt att hänvisningar 
till ”handelsdag”, om inte annat anges, ska vara en handelsdag för B-aktierna.   

”Antagen Ex-dag” avser, i förhållande till varje Retroaktiv Justering, (i) i fall av en Retroaktiv Justering 
med anledning av Villkor 6(b)(i), 6(b)(ii), 6(b)(iii), 6(b)(iv), 6(b)(v) eller 6(b)(ix), den aktuella Ex-dagen 
och (ii) i fall av varje annan Retroaktiv Justering, den Antagna Avstämningsdagen avseende den aktuella 
händelsen som ger upphov till sådan Retroaktiv Justering. 



 

8 
 

”Utdelning” avser all utdelning eller distribution till B-aktieägare (inklusive en Spin-Off) oavsett om det 
gäller kontanter, tillgångar eller annan egendom, och hur det än beskrivs och oavsett om det ska betalas 
från ett överkurs-, vinst-, kvarvarande vinst- eller någon annan kapital- eller intäkts- -reserv eller -konto, 
och inklusive en utdelning eller betalning till B-aktieägare vid eller i samband med en minskning av 
kapitalet (och i detta avseende innefattar en utdelning av tillgångar, men begränsas inte till, en emission 
av B-aktier eller andra Värdepapper som krediteras helt eller delvis betalt genom kapitalisering av vinst 
eller reserver), förutsatt att: 

(a) där: 

(i) en kontant Utdelning offentliggörs som vid val av en eller flera B-aktieägare kan utföras 
genom emission eller leverans av B-aktier eller annan egendom eller tillgångar, eller där en 
emission av B-aktier eller annan egendom eller tillgångar till B-aktieägare genom 
kapitalisering av vinst eller reserver (inklusive varje överkursfond eller reserv av ej 
utdelningsbara medel) offentliggörs vilken vid val av en eller flera B-aktieägare kan utföras 
genom betalning i kontanter, så ska Utdelningen eller kapitaliseringen i fråga behandlas 
som en Utdelning i kontanter till ett belopp lika stort som det större av (i) det Skäliga 
Marknadsvärdet av sådant kontantbelopp och (ii) det Gällande Marknadspriset av sådana 
B-aktier eller, såsom fallet må vara, det Skäliga Marknadsvärdet av sådan egendom eller 
sådana tillgångar, i varje fall som vid Ex-dagen i förhållande till den aktuella Utdelningen 
eller kapitaliseringen (eller, om senare, Fastställandedagen för Utdelning), förutom där en 
Utdelning i kontanter tillkännages vilken vid val av en eller flera B-aktieägare kan utföras 
genom emittering eller leverans av B-aktier eller där en emittering av B-aktier till B-
aktieägare genom kapitalisering av vinst eller reserver tillkännages vilken vid val av en 
eller flera B-aktieägare kan utföras genom betalning i kontanter där antalet B-aktier vilka 
kan emitteras eller levereras ska fastställas vid en dag eller under en period efter den sista 
dagen på vilken sådant val kan göras såsom angivits ovan och som ska fastställas genom 
referens till en formel som är offentligt tillgänglig baserad på slutkursen eller den 
volymviktade genomsnittskursen eller något motsvarande eller liknande 
prissättningsriktmärke för B-aktierna, utan att beräkna in någon rabatt eller premie till 
sådant pris eller prissättningsriktmärke, ska sådan Utdelning behandlas som en Utdelning i 
kontanter till ett belopp som är lika stort som Skäligt Marknadspris av sådan 
kontantutdelning på sådan dag som sådant kontantbelopp fastställs som angivet ovan; eller   

(ii) det ska (annat än i sådana situationer som är föremål för förbehållet i avsnitt (i) ovan) (x) 
förekomma en emission av B-aktier eller annan egendom eller tillgångar till B-aktieägare 
genom kapitalisering av vinster eller reserver (inklusive varje överkursfond eller reserv av 
ej utdelningsbara medel) där sådan emission eller sådan leverans är eller uttrycks vara en 
ersättning för en Utdelning i kontanter (oavsett om en kontant Utdelning med motsvarande 
belopp tillkännages) eller en kontant Utdelning tillkännages som ska utföras genom 
emission eller leverans av B-aktier, eller (y) någon emission eller leverans av B-aktier eller 
annan egendom eller andra tillgångar genom kapitalisering av vinster eller reserver 
(inklusive varje överkursfond eller reserv av ej utdelningsbara medel) som ska utföras 
genom utbetalning av kontanter, så ska om (x) kapitaliseringen eller Utdelningen i fråga 
behandlas som en kontant Utdelning till ett belopp lika stort som det Gällande 
Marknadspriset av sådan B-aktie eller, såsom fallet må vara, det Skäliga Marknadsvärdet 
av sådan annan egendom eller andra tillgångar som på Ex-dagen i förhållande till den 
relevanta kapitaliseringen (eller, om senare, Fastställandedagen för Utdelning), och om (y), 
kapitaliseringen i fråga behandlas som en kontant Utdelning till ett belopp lika stort som 
Skäliga Marknadsvärdet av sådan kontant utdelning som på Ex-dagen i förhållande till den 
relevanta kapitaliseringen (eller, om senare, Fastställandedagen för Utdelning), förutom att 
i situationer där en emission av B-aktier genom kapitalisering av vinster eller reserver 
tillkännages där sådan emission ersätter eller förväntas ersätta Utdelning i kontanter (i 
situationer där det kontanta beloppet därav tillkännages) eller en emission av B-aktier 
genom kapitalisering av vinster eller reserver tillkännages som ska utföras genom betalning 
i kontanter där antalet B-aktier som ska emitteras eller levereras eller beloppet av sådan 
kontant betalning ska bestämmas vid en dag eller under en period efterföljande sådant 
tillkännagivande och ska bestämmas genom hänvisning till en offentligt tillgänglig formel 
baserad på stängningspriset eller volymviktad genomsnittskurs eller något motsvarande 
eller liknande prissättningsriktmärke för B-aktierna, utan att ta hänsyn till någon rabatt eller 
premie till sådant pris eller prissättningsriktmärke, så ska sådan kapitalisering behandlas 
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som en kontant Utdelning till ett belopp lika stort som det Skäliga Marknadsvärdet av sådan 
kontant utdelning på sådan dag som sådant kontant belopp offentliggörs eller bestäms 
såsom angivits ovan; 

(b) varje emission av B-aktier som faller inom Villkor 6(b)(i) eller 6(b)(ii) ska bortses från; 

(c) (A) ett köp eller inlösen eller återköp av aktiekapital i Emittenten av eller för Emittenten eller 
något av Emittentens Dotterbolag med anledning av ett generellt bemyndigande för sådana 
köp, inlösen eller återköp godkänt av bolagsstämman och i enlighet med prisbegränsningarna 
som framgår av artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (eller någon 
efterföljande förordning som möjliggör för återköp av aktier av en emittent enligt tillämpliga 
regler om marknadsmissbruk) ska inte utgöra en Utdelning och (B) varje annat köp eller 
inlösen eller återköp av aktiekapital i Emittenten av eller för Emittenten eller något av 
Emittentens Dotterbolag ska inte utgöra en Utdelning om inte, i fall av köp eller inlösen eller 
återköp av B-aktier av eller för Emittenten eller något av Emittentens dotterbolag, det viktade 
medelpriset per B-aktie (före utgifter) på någon dag (en ”Angiven Aktiedag”) avseende sådana 
köp eller inlösen eller återköp (omvandlad, om inte i den Relevanta Valutan, till den Relevanta 
Valutan till Rådande Kurs på sådan dag) överstiger det Gällande Marknadspriset av en B-aktie 
med mer än 5 procent: 

(i) på den Angivna Aktiedagen; eller  

(ii) där ett tillkännagivande (undantaget, för undvikande av missförstånd i detta 
sammanhang, varje generellt bemyndigande för sådana köp, inlösen eller återköp givet 
av bolagsstämma eller varje kallelse till bolagsstämma) har gjorts avseende avsikten att 
köpa, lösa in eller återköpa B-aktier vid någon framtida dag till ett angivet pris eller där 
en anbudsinfordran görs, på dagen för sådant tillkännagivande eller, såsom fallet må 
vara, på dagen för det första offentliga tillkännagivandet av sådan anbudsinfordran (och 
oavsett huruvida ett pris per B-aktie, ett minimumpris per B-aktie eller ett prisintervall 
eller en formel för fastställandet därav annonseras vid sådant tillfälle);   

i vilket fall sådana köp, inlösen eller återköp ska anses utgöra en Utdelning i den Relevanta 
Valutan till ett belopp lika stort som beloppet till vilket det sammanlagda betalda priset (före 
utgifter) avseende sådana B-aktier som köpts, lösts in eller återköpts av eller för Emittenten 
eller, såsom fallet må vara, något av dess Dotterbolag (omvandlat där lämpligt till den 
Relevanta Valutan såsom angivet ovan) överstiger produkten av (i) 105 procent av sådant 
Gällande Marknadspris och (ii) antalet B-aktier som köpts, lösts in eller återköpts;     

(d) om Emittenten eller något av dess Dotterbolag (eller någon person för den eller deras räkning) 
ska köpa, lösa in eller återköpa något depåbevis eller andra bevis eller certifikat som 
representerar B-aktier, ska bestämmelserna i punkt (c) ovan tillämpas i detta avseende på 
sådant sätt och med sådana ändringar (om några) som skall bestämmas av en Oberoende 
Rådgivare; 

(e) där en utdelning eller distribution betalas eller görs till B-aktieägare med anledning av någon 
plan eller arrangemang implementerat av Emittenten i syfte att möjliggöra för B-aktieägare att 
välja, eller vilken kan nödga B-aktieägare, att ta emot utdelning eller distribution avseende B-
aktier som innehas av dem från en person annan än (eller utöver) Emittenten, så ska sådan 
utdelning eller distribution avseende dessa Villkor behandlas som utdelning eller distribution 
som gjorts eller betalats till B-aktieägare av Emittenten, och de föregående bestämmelserna i 
denna definition och bestämmelserna i dessa Villkor skall tolkas i enlighet med detta;     

(f) där en Utdelning i kontanter deklareras som medför betalning från Emittenten till B-aktieägare 
i den Relevanta Valutan eller i ett belopp i kontanter eller som kan betalas i den Relevanta 
Valutan, oavsett om så sker vid val av B-aktieägare eller annat, ska den behandlas som en 
kontant Utdelning till beloppet av sådan Relevant Valuta eller, såsom fallet må vara, ett belopp 
i sådan Relevant Valuta, och ska i varje annat fall behandlas som en kontant Utdelning eller, 
såsom fallet må vara, ett belopp i kontanter i den valutan i vilken den är betalningsbar av 
Emittenten; och  

(g) en utdelning eller distribution som utgör en Spin-Off skall anses utgöra en Utdelning betalad 
eller utförd av Emittenten;  
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och varje sådant fastställande ska utföras av Beräkningsbyrån eller, där specifikt angivet, en Oberoende 
Rådgivare och, i vardera fall, på bruttobasis och med bortseende från varje innehållande eller avdrag för 
eller på grund av skatt, och med bortseende från eventuell tillhörande skattekredit. 

”Fastställandedagen för Utdelning” avser, avseende definitionen av ”Utdelning”, dagen på vilken 
antalet B-aktier eller, i förekommande fall, mängden annan egendom eller tillgångar som kan emitteras 
eller levereras bestäms eller kan bestämmas, och där det bestämts med hänvisning till priser eller värden 
eller liknande på eller under en viss dag eller under en viss period, ska Fastställandedagen för Utdelning 
anses vara sådan dag eller den sista dagen i sådan period, såsom fallet må vara, 

”aktiekapital” avser (förutom i förhållande till Villkor 6(b)(iii)), i förhållande till en entitet, dess utgivna 
aktiekapital exklusive varje del av detta kapital som, varken avseende utdelning eller avseende kapital, 
medför någon rätt att delta i en distribution förbi ett specificerat belopp.    

”Euroclear” avser den Svenska värdepapperscentralen och clearingsystemet (Euroclear Sweden AB).  

”Händelse av Bristande Fullgörelse” har den betydelse som framgår av Villkor 10. 

”Ex-dagen” avser, i relation till en Utdelning (inklusive men utan begränsning till varje Spin-Off), 
kapitalisering, omstrukturering, omklassificering, underindelning, konsolidering, emission, tilldelning, 
erbjudande eller annat berättigande, såvida inte annat definieras häri, den första handelsdagen för B-
aktierna på vilken B-aktierna handlas exklusive aktuell utdelning, kapitalisering, omstrukturering, 
omklassificering, underindelning, konsolidering, emission, tilldelning, erbjudande eller annat 
berättigande på den Relevanta Börsen (eller, i fallet med en Utdelning som är ett köp, inlösen eller återköp 
av B-aktier (eller, i förekommande fall, varje depåbevis eller andra bevis eller certifikat som representerar 
B-aktier) i enlighet med punkt (c) (eller, i förekommande fall, punkt (d)) i definitionen av "Utdelning", 
den dag på vilken sådant köp, inlösen eller återköp görs). 

”Extraordinärt Beslut” har den betydelse som framgår av Förvaltningsurkunden.  

”Skäligt Konvertibelvärde” har den betydelse som framgår av Villkor 7(c). 

”Bestämmandeperioden för Skäligt Konvertibelvärde” har den betydelse som framgår av Villkor 7(c). 

”Skäligt Marknadsvärde” avser, på en dag (”SMV-dag”): 

(a) gällande en kontant Utdelning, beloppet av sådan kontant utdelning, såsom fastställt av 
Beräkningsbyrån;   

(b) gällande varje annat kontant belopp, sådant belopp av kontanter, såsom fastställt av 
Beräkningsbyrån; 

(c) gällande Värdepapper (inklusive B-aktier), Spin-Off-Värdepapper, optioner, 
teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar som är upptagna till handel på en 
Relevant Börs som är av tillräcklig likviditet (såsom fastställt av Beräkningsbyrån eller en 
Oberoende Rådgivare), det aritmetiska medelvärdet av:   

(i) för det fall det avser B-aktier eller (i den utsträckning som utgör aktiekapital) andra 
Värdepapper eller Spin-Off-Värdepapper, för vilka en daglig Volymviktad 
Genomsnittskurs (här med bortseende från bestämmelse (b) för definitionen därav) kan 
fastställas, sådan Volymviktad Genomsnittskurs av B-aktierna eller sådana andra 
Värdepapper eller Spin-Off-Värdepapper; och   

(ii) i varje annat fall, Slutkursen för sådana Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, optioner, 
teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar;   

i fall av både (a) och (b) under perioden av fem handelsdagar på den Relevanta Börsen för 
Värdepappren, Spin-Off-Värdepappren, optionerna, teckningsoptionerna eller andra 
rättigheter eller tillgångar med början på sådan SMV-dag (eller, om senare, dagen (”Justerade 
SMV-dagen”) som infaller på den första sådana handelsdagen på vilken sådana Värdepapper, 
Spin-Off-Värdepapper, optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar 
handlas publikt, under förutsättning att där sådan Justerat SMV-dag infaller efter den femte 
dagen efter SMV-dagen, ska det Skäliga Marknadsvärdet av sådana Värdepapper, Spin-Off-
Värdepapper, optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar istället 
bestämmas enligt punkt (d) nedan, och ingen sådan Justerad SMV-dag ska anses vara 
tillämplig) eller sådan kortare period som sådana Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, 
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optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar handlas offentligt, allt såsom 
bestämt av Beräkningsbyrån; 

(d) gällande Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, optioner, teckningsoptioner eller andra 
rättigheter eller tillgångar som inte är upptagna till handel på en Relevant Börs av tillräcklig 
likviditet (såsom ovan nämnts) eller som annars enligt punkt (c) ska bestämmas enligt denna 
punkt (d), ett belopp lika stort som det skäliga marknadsvärdet av sådana Värdepapper, Spin-
Off-Värdepapper, optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar såsom 
bestämt av en Oberoende Rådgivare, på basis av en allmänt accepterad 
marknadsvärderingsmetod och med hänsyn till sådana faktorer som den anser lämpliga, 
inklusive marknadspriset per B-aktie, direktavkastningen av en B-aktie, volatiliteten av sådant 
marknadspris, gällande räntesatser och villkoren för sådana Värdepapper, Spin-Off-
Värdepapper, optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar, och inklusive 
utgångsdag och lösenpris eller liknande (om något) därav.       

Sådana belopp ska (om inte uttryckta i den Relevanta Valutan på SMV-dagen (eller, såsom faller må vara, 
Justerade SMV-dagen)) omvandlas till den Relevanta Valutan till Rådande Kurs på SMV-dagen (eller, 
såsom fallet må vara, Justerade SMV-dagen)), allt såsom fastställt av Beräkningsbyrån.  

Därtill, i fall av (a) och (b) ovan, ska det Skäliga Marknadsvärdet bestämmas på bruttobasis och med 
bortseende från eventuell innehållande eller avdrag som måste göras för eller på grund av skatt, och med 
bortseende från varje eventuell tillhörande skattekredit. 

”Första Inlösendagen” har den betydelse som framgår av Villkor 7(b)(i).  

”Free Float” har den betydelse som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter eller, om 
B-aktierna inte längre är noterade på Nasdaq Stockholm, alla utgivna och utstående B-aktier minus det 
sammanlagda antalet av B-aktier som innehas direkt eller indirekt av någon Tillåten Innehavare eller av 
någon annan person eller personer som agerar i samförstånd (eller personer som har ingått i aktieägaravtal 
eller inlåsningsavtal avseende B-aktierna med en varaktighet om mer än 6 månader) som innehar 5 
procent eller mer av de utgivna och utstående B-aktierna. 

”Free Float-Händelse” ska anses ha inträffat varje gång som Free Float i Emittenten faller under 25 
procent av de utgivna och utstående B-aktierna (”Obligatoriskt Free Float-Tröskelvärde”) och inte 
återgår till, och förblir, minst det Obligatoriska Free Float-Tröskelvärdet inom 10 handelsdagar från den 
första dagen på vilken det faller under sådant Obligatoriskt Free Float-Tröskelvärde.     

”Ytterligare Konvertibler” avser varje ytterligare Konvertibel emitterad med anledning av Villkor 18 
och konsoliderad och bildar en enda serie med de då utestående Konvertiblerna. 

”Bolagsstämma” har den betydelse som framgår av Villkor 11. 

”Koncern” avser Emittenten och dess Dotterbolag för tillfället.  

”Oberoende Rådgivare” avser en oberoende rådgivare med lämplig expertis, vilket kan vara 
Beräkningsbyrån (agerande i sådan egenskap av Oberoende Rådgivare som kan ha överenskommits 
mellan Emittenten och Beräkningsbyrån), utsedd av Emittenten på egen bekostnad och (annat än där den 
ursprungliga Beräkningsbyrån utses) godkänns skriftligt av Förvaltaren eller, om Emittenten misslyckas 
eller inte kan göra en sådan utnämning och sådant misslyckande eller oförmåga fortsätter under en period 
av 30 dagar och Förvaltaren hålls skadelös och/eller säkerställd och/eller förfinansierad till sin 
tillfredsställelse gentemot skyldigheter, skulder, kostnader, arvoden och utgifter avseende sådan rådgivare 
och i övrigt i samband med sådan utnämning, som kan utses av Förvaltaren (utan ansvar för detta) efter 
underrättelse till Emittenten, vilken utnämning ska anses vara gjord av Emittenten. 

”Räntebetalningsdag” har den betydelse som framgår av Villkor 5(a).  

”Ränteperiod” har den betydelse som framgår av Villkor 5(a). 

”Long Stop-dagen” avser 31 maj 2021.  

”Marknadspris” avser det Volymviktade Genomsnittskursen för en B-aktie på den aktuella 
Referensdagen (omvandlat vid behov till kronor till Rådande Kurs på Referensdagen), dock att om någon 
Utdelning eller annan rättighet avseende B-aktierna tillkännages, oavsett om på eller före eller efter den 
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relevanta Slutförandedagen, under omständigheter där avstämningsdag eller annan förfallodag för 
fastställande av rätt till sådan Utdelning eller annan rättighet ska vara på eller efter Slutförandedagen och 
om, på aktuell Referensdag, det Volymviktade Genomsnittskursen för en B-aktie baseras på ett pris 
exklusive Utdelning eller exklusive annan rättighet, så ska sådan Volymviktad Genomsnittskurs höjas 
med ett belopp lika stort som det Skäliga Marknadsvärdet (omvandlat vid behov till kronor till Rådande 
Kurs på Referensdagen) för sådan Utdelning eller rättighet per B-aktie som på Ex-dagen för sådan 
Utdelning eller rättighet, såsom bestämt av Beräkningsbyrån på bruttobasis och med bortseende från 
eventuell innehållande eller avdrag som måste göras för eller på grund av skatt, och med bortseende från 
varje eventuell tillhörande skattekredit) och med förbehåll för att, för att undvika tvivel, det inte ska 
förekomma någon dubbelräkningskonvertering avseende någon Utdelning eller rättighet. 

”Väsentligt Dotterbolag” avser vid varje relevant tid, ett Dotterbolag till Emittenten:  

(a) som har totala tillgångar eller nettoomsättning (exklusive koncerninterna poster) motsvarande 
10% eller mer av Koncernens totala tillgångar eller nettoomsättning, beräknat på konsoliderad 
basis med hänvisning till de senast reviderade räkenskaperna (eller koncernredovisningen i 
förekommande fall) för ett sådant Dotterbolag och Emittentens senast reviderade 
koncernredovisning. Om ett Dotterbolag har förvärvats sedan den dag då Koncernens senaste 
reviderade koncernredovisning upprättades ska de finansiella rapporterna anses justerade för 
att ta hänsyn till förvärvet av det Dotterbolaget; eller 

(b) till vilket överförs alla eller i huvudsak alla tillgångar och åtaganden i ett Dotterbolag till 
Emittenten som omedelbart före sådan överlåtelse är ett Väsentligt Dotterbolag, varefter det 
överlåtande Dotterbolaget omedelbart ska upphöra att vara ett Väsentligt Dotterbolag och det 
förvärvarende Dotterbolaget ska omedelbart bli ett Väsentligt Dotterbolag och förutsatt att det 
förvärvande Dotterbolaget omedelbart ska upphöra att vara ett Väsentligt Dotterbolag i 
enlighet med detta stycke (b) efter publicering av nästa reviderade finansiella rapporter enligt 
stycke (a) ovan men så att sådant överlåtande Dotterbolag eller sådant förvärvande Dotterbolag 
kan vara ett Väsentligt Dotterbolag på eller när som helst efter den dag då sådana 
koncernredovisningar har publicerats i enlighet med bestämmelsen i stycke (a) ovan, eller före 
eller efter denna dag, på grund av någon annan tillämplig bestämmelse i denna definition; 

och förutsatt att ett certifikat signerat av en Behörig Firmatecknare (såsom definierat i 
Förvaltningsurkunden) för Emittenten gällande att, enligt dess uppfattning, ett Dotterbolag utgör eller inte 
utgör eller var eller inte var ett Väsentligt Dotterbolag vid något särskilt tillfälle, ska, i frånvaro av 
uppenbara fel, vara avgörande och bindande för alla parter och Förvaltaren ska vara berättigad att förlita 
sig på sådant intyg, utan ansvar gentemot någon person.    

”Förfallodag” avser 19 mars 2026.  

”Newco-program” avser (A) ett Programförfarande som påverkar strukturering av ett aktiebolag 
(”Newco”) mellan Emittentens aktieägare omedelbart före slutförandet av Programförfarandet 
(”Befintliga Aktieägare”) och Emittenten, förutsatt att (i) endast stamaktier eller stamaktieslag eller 
enheter eller motsvarande i Newco eller depåbevis eller andra bevis eller certifikat som representerar 
stamaktier eller stamaktieslag eller enheter eller motsvarande i Newco emitteras till Befintliga Aktieägare 
(förutom ett nominellt innehav av ursprungliga tecknare), (ii) omedelbart vid fullbordandet av 
Programförfarandet är de enda aktieägarna i Newco eller, i förekommande fall, de enda innehavarna av 
depåbevis eller andra bevis eller certifikat som representerar stamaktier eller stamaktieslag eller enheter 
eller motsvarande i Newco är Befintliga Aktieägare som innehar i huvudsak samma proportioner som 
omedelbart före genomförandet av Programförfarandet, (iii) omedelbart efter slutförandet av 
Programförfarandet är Newco (eller ett eller flera helägda Dotterbolag till Newco) den enda aktieägaren 
(eller aktieägarna) i Emittenten; (iv) alla Dotterbolag till Emittenten omedelbart före Programförfarandet 
(annat än Newco, om Newco då är ett Dotterbolag till Emittenten) är Dotterbolag till Emittenten (eller 
Newco) omedelbart efter genomförandet av Programförfarandet; och (v) omedelbart efter genomförandet 
av Programförfarandet har Emittenten (eller Newco) direkt eller indirekt samma procentandel av 
stamaktiekapitalet och/eller aktiekapitalet i dessa Dotterbolag som innehades av Emittenten omedelbart 
före Programförfarandet; eller  

(B) ett offentligt erbjudande avseende B-aktierna och Konvertiblerna i syfte att påverka positioneringen 
av Newco mellan Emittentens aktieägare och Emittenten (”Newco-Erbjudande”) förutsatt att (i) med 
anledning av Newco-Erbjudandet görs ett erbjudande till Konvertibelinnehavarna att byta sina 
Konvertibler mot konvertibler emitterade av Newco med konvertering till ett stamaktieslag i Newco och 
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i övrigt i alla väsentliga avseenden på samma villkor som Konvertiblerna; (ii) Newco-Erbjudandet 
förklaras inte ovillkorligt såvida inte Newco har blivit ägare till mer än 90 procent av alla aktier som 
emitterats av Emittenten (på en helt utspädd basis); (iii) omedelbart efter genomförandet av Newco-
Erbjudandet är de enda aktieägarna i Newco eller, i förekommande fall, de enda innehavarna av depåbevis 
eller andra bevis eller certifikat som representerar stamaktier eller stamaktieslag i Newco Befintliga 
Aktieägare, (iv) alla Dotterbolag till Emittenten omedelbart före tillkännagivandet av Newco-Erbjudandet 
är Dotterbolag till Emittenten omedelbart efter det att Newco-Erbjudandet slutförts, och (v) omedelbart 
efter genomförandet av Newco-Erbjudandet innehar Emittenten, direkt eller indirekt, samma andel av 
stamaktiekapitalet och/eller aktiekapitalet i dessa Dotterbolag som innehades av Emittenten omedelbart 
före tillkännagivandet av Newco-Erbjudandet. 

”Newco-program Justering” har den betydelse som framgår av Villkor 14(a).  

”Erbjudandeperiod” har den betydelse som framgår av Villkor 7(e).  

”Dag för Frivillig Inlösen” har den betydelse som framgår av Villkor 7(b). 

”Meddelande om Frivillig Inlösen” har den betydelse som framgår av Villkor 7(b). 

”Ursprungliga Bolagsstämman” avser Bolagsstämman som ska hållas på den 26 april 2021 och som 
vidare beskrivet i Villkor 11. 

”Paritetsvärde” avser, i förhållande till någon handelsdag, beloppet fastställt av Beräkningsbyrån och 
beräknat som följande;  

PV = N x VWAP 

där   

PV = Paritetsvärdet; 

N         =  2 000 000 kronor dividerat med den Konverteringskurs som gäller på sådan 
handelsdag (vilket ska vara Konverteringskursen vid Utlösande Händelse om 
sådan Konverteringskurs vid Utlösande Händelse skulle gälla för något utövande 
av Konverteringsrättigheter för vilka Konverteringsdagen skulle infalla på sådan 
handelsdag,) med förbehåll för att om (A) en sådan handelsdag faller på eller efter 
(i) Ex-Dagen avseende någon rättighet för vilken en justering krävs av 
Konverteringskursen enligt villkor 6(b)(i), 6(b)(ii), 6(b)(iii), 6(b)(iv), 6(b)(v) eller 
6(b)(ix) eller (ii) aktuell dag för det första offentliga tillkännagivandet (såsom 
tillämpligt med anledning av villkoren 6(b)(vi), 6(b)(vii) eller 6(b)(viii)) för vilket 
en justering krävs av Konverteringskursen enligt villkoren 6(b)(vi)), 6(b)(vii) eller 
6(b)(viii), och (B) sådan justering ännu inte trätt i kraft på en sådan handelsdag, 
ska Konverteringskursen som gäller på sådan handelsdag endast avseende denna 
definition multipliceras med den justeringsfaktor som sedan av Beräkningsbyrån 
fastställts vara tillämplig avseende den aktuella justeringen av 
Konverteringskursen; 

VWAP  = den Volymviktade Genomsnittskursen av en B-aktie (omvandlat om nödvändigt 
till kronor till Rådande Kurs) på sådan handelsdag. 

”Tillåten Fusion” har den betydelse som framgår av Villkor 6(m).  

”Tillåtna Innehavare” avser någon av Erik Gatenholm, Hector Martinez Avila, Gusten Danielsson, 
Artur Aira, Carsten Browall, Ingela Hallberg, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Helena Skåntorp och 
Aristotelis Nastos. 

”Tillåten Säkerhetsrätt” avser en Säkerhetsrätt: 

(a) godkänd av Förvaltaren eller genom Extraordinärt Beslut; 

(b) avseende, eller som påverkar, någon tillgång förvärvad av Emittenten eller något Väsentligt 
Dotterbolag efter Closing-dagen om (i) Säkerhetsrätten inte skapades med hänsyn till förvärvet 
av den tillgången av Emittenten eller sådant Väsentligt Dotterbolag och (ii) det säkerställda 
nominella beloppet (annat än till följd av kapitalisering av ränta och ackumulering av eventuell 
dröjsmålsränta) har inte ökats med hänsyn till eller sedan dagen för förvärvet av den tillgången 
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av Emittenten eller sådant Väsentligt Dotterbolag, tillsammans, i varje fall, med eventuell 
ersättning, förnyelse eller förlängning av varaktigheten av denna Säkerhetsrätt från tid till 
annan, förutsatt att vid en sådan ersättning, förnyelse eller förlängning av varaktighet (i) det 
nominella belopp som därmed säkrats (annat än till följd av kapitalisering av ränta och 
ackumulering av eventuell dröjsmålsränta) inte ökar och (ii) sådan Säkerhetsrätt inte omfattar 
ytterligare tillgångar hos Emittenten eller något av dess Väsentliga Dotterbolag; 

(c) avseende eller som påverkar någon tillgång hos någon person som blir ett Väsentligt 
Dotterbolag efter Closing-dagen om (i) Säkerhetsrätten inte skapades med hänsyn till 
förvärvet av den personen och (ii) det säkerställda nominella beloppet (annat än till följd 
av kapitalisering av ränta och ackumulering av eventuell dröjsmålsränta) inte har ökat med 
hänsyn till eller sedan dagen för förvärvet av den personen, tillsammans, i varje fall, med 
eventuell ersättning, förnyelse eller förlängning av den Säkerhetsrätten från tid till annan, 
förutsatt att vid en sådan ersättning, förnyelse eller förlängning av löptiden (i) det 
nominella belopp som därmed säkrats (annat än till följd av kapitalisering av ränta och 
ackumulering av eventuell dröjsmålsränta) inte höjs och (ii) sådan Säkerhetsrätt inte 
omfattar ytterligare tillgångar hos Emittenten eller dess Väsentliga Dotterbolag; eller 

(d) skapad avseende Relevant Skuldsättning hos en entitet som har fusionerats med eller förvärvats 
av (helt eller delvis) Emittenten eller något av dess Dotterbolag, förutsatt att sådan 
Säkerhetsrätt: 

(i) fanns vid tidpunkten för sådan fusion eller sådant förvärv;   

(ii) inte skapades i syfte att tillhandahålla säkerhet avseende finansieringen av sådan fusion 
eller sådant förvärv; och  

(iii) inte utökas till belopp eller annars utökas efter sådan fusion eller sådant förvärv. 

en ”person” inkluderar varje individ, företag, bolag, firma, partnerskap, joint venture, trust, åtagande, 
förening, organisation eller stat eller statlig myndighet eller politiska underavdelningar därav (i varje fall 
oavsett om de är en separat juridisk enhet). 

”Fysisk Slutförandedag" avser dagen specificerad som sådan i ett Fysiskt Slutförandemeddelande och 
vilket ska vara inte mer än 5 bankdagar i Stockholm efter dagen på vilken det Fysiska 
Slutförandemeddelandet meddelas.  

”Fysiskt Slutförandemeddelande” har den betydelse som framgår av Villkor 6(a).  

 ”Potentiell Händelse av Bristande Fullgörelse” avser en händelse eller omständighet som skulle med 
meddelande, tiden, emittering av ett certifikat och/eller genomförande av varje annat krav som framgår 
av Villkor 10, bli en Händelse av Bristande Fullgörelse. 

”Rådande Kurs” avser, i förhållande till något par av valutor på någon dag, den genomsnittliga 
växelkursen mellan de relevanta valutorna som rådde klockan 12.00 (Stockholmstid) den dag (i denna 
definition, det ”Ursprungliga Dagen”) som visas på eller härrör från Bloomberg-sidan BFIX (eller en 
motsvarande sida) med avseende på sådana valutapar, eller, om sådan kurs inte kan fastställas så, den 
kurs som rådde kl. 12.00 (Stockholmstid) den närmast föregående dagen då en sådan kurs kan fastställas, 
med förbehåll för att om sådan omedelbart föregående dag infaller tidigare än den femte dagen före den 
Ursprungliga Dagen eller om sådan kurs inte kan fastställas på detta sätt (allt såsom bestämt av 
Beräkningsbyrån), ska den Rådande Kursen med avseende på den Ursprungliga Dagen vara den kurs som 
fastställs på ett sådant annat sätt som en Oberoende Rådgivare ska anse lämpligt. 

”Säljoptionsdag” har den betydelse som framgår av Villkor 7(f).  

“Meddelande om Utövande av Säljoption” har den betydelse som framgår av Villkor 7(f).  

”Avstämningsdag” har den betydelse som framgår av Villkor 8(c).  

”Referens B-aktier” avser, i förhållande till en Konvertibelinnehavares utövande av 
Konverteringsrättigheter, antalet B-aktier (avrundat nedåt vid behov till närmaste heltal) bestämt av 
Beräkningsbyrån genom att dividera det sammanlagda nominella beloppet av de Konvertibler för vilka 
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Konverteringsrättigheten ska ha utövats av den aktuella Konvertibelinnehavaren med 
Konverteringskursen som gäller på den relevanta Konverteringsdagen, förutom att där 
Konverteringsdagen infaller på eller efter den dag en justering av Konverteringskursen träder i kraft enligt 
Villkor 6(b)(i), 6(b)(ii), 6(b)(iii), 6(b)(iv), 6(b)(v) eller 6(b)(ix) under omständigheter där 
Registreringsdagen infaller på eller före avstämningsdagen eller annan förfallodag för fastställande av 
berättigande avseende den aktuella händelsen som ger upphov till en sådan justering, så ska 
Konverteringskursen för sådant utövande vara den Konverteringskurs som skulle ha varit tillämpligt för 
sådant utövande om ingen sådan justering hade gjorts. 

”Referensdag” avser, i förhållande till en Retroaktiv Justering, den dag då den aktuella Retroaktiva 
Justeringen träder i kraft eller, i något sådant fall, om det inte är en handelsdag, nästa efterföljande 
handelsdag. 

”Register” har den betydelse som framgår av Villkor 4(a).  

”Relevant Valuta” avser Svenska kronor eller, om vid den aktuella tidpunkten eller avseende den 
relevanta beräkningen eller fastställandet, Nasdaq Stockholm inte är den Relevanta Börsen, valutan i 
vilken B-aktierna är noterade eller handlas i på den Relevanta Börsen vid sådan tidpunkt.  

”Relevant Dag” avser, i förhållande till en Konvertibel, det senare av: 

(a) dagen på vilken betalning för den först förfaller; och 

(b) om något betalbart belopp felaktigt hålls inne eller avslås, det tidigare av (a) dagen då full 
betalning av det utestående beloppet görs och (b) dagen som infaller sju dagar efter den dag då 
Förvaltaren eller Huvudsakliga Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenten har 
meddelat Konvertibelinnehavarna att alla förfallna belopp avseende alla Konvertibler har 
mottagits fram till denna sjunde dagen (förutom i den utsträckning det finns brister i 
efterföljande betalning till relevanta innehavare) enligt dessa Villkor.  

”Utlösande Händelse” har den betydelse som framgår av Villkor 6(b)(x).  

”Konverteringskursen vid Utlösande Händelse” har den betydelse som framgår av Villkor 6(b)(x). 

”Meddelande om Utlösande Händelse” har den betydelse som framgår av Villkor 6(b)(x).  

”Period för Utlösande Händelse” avser den period som börjar vid inträffandet av en Utlösande Händelse 
och slutar 60 dagar efter den Utlösande Händelsen eller, om senare, 60 dagar efter dagen på vilken ett 
Meddelande om Utlösande Händelse ges till Konvertibelinnehavarna i enlighet med Villkor 6(b)(x).  

”Relevant Skuldsättning” avser varje nuvarande eller framtida skuldsättning (oavsett om det är 
amorteringar, ränta eller andra belopp), i form av eller bevisat eller representerat av sedlar, obligationer, 
förlagslån, lånelager eller andra liknande skuldinstrument, som är, eller vanligen är, noterade, listade eller 
vanligtvis handlas i eller handlas på någon reglerad eller oreglerad börs, över disk eller annan 
värdepappersmarknad. 

”Relevant Jurisdiktion” avser, gällande Emittenten (men inte, för att undvika tvivel, gällande en 
Verksamhetsefterträdare), Sverige eller, i fallet med en gäldenär som har ersatt Emittenten till följd av (i) 
en Tillåten Fusion enligt villkor 6(m), (ii) ett Newco-program enligt villkor 11(c)(vii), eller (iii) annars i 
samband med ett utbyte i enlighet med villkor 14(c), den jurisdiktion där den relevanta gäldenären har 
sitt säte eller hemvist. 

”Relevant Börs” avser: 

(a) beträffande B-aktierna, Nasdaq Stockholm eller, om B-aktierna vid den aktuella tidpunkten 
inte är noterade och upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, den huvudsakliga börsen eller 
värdepappersmarknaden där B-aktierna då är listade, upptagna till handel eller noterade eller 
handlas; och 

(b) med avseende på något Värdepapper (andra än B-aktier), Spin-Off-Värdepapper, optioner, 
teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar, den huvudsakliga börsen eller 
värdepappersmarknaden på vilken sådana Värdepapper, Spin-off-Värdepapper, optioner, 
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teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar då är noterade, upptagna till handel 
eller listade eller handlas; 

där sådan ”huvudsaklig börs eller värdepappersmarknad” ska avse börsen eller 
värdepappersmarknaden på vilken sådana B-aktier, Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, optioner, 
teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar är noterade, upptagna till handel eller noterade 
eller handlas i, förutsatt att om sådana B-aktier, Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, optioner, 
teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar noteras, tas upp till handel eller noteras eller 
handlas (i förekommande fall) på mer än en börs eller värdepappersmarknad på relevant tidpunkt, så 
ska ”huvudsaklig börs eller värdepappersmarknad” avse den börs eller värdepappersmarknad där 
sådana B-aktier, Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter 
eller tillgångar sedan handlas såsom fastställts av Beräkningsbyrån (om Beräkningsbyrån beslutar att den 
kan fastställa det) eller (i varje annat fall) av en Oberoende Rådgivare med hänsyn till den börs eller 
värdepappersmarknad med den högsta genomsnittliga dagliga handelsvolymen avseende sådana B-aktier, 
Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar. 

En ”Retroaktiv Justering” ska inträffa i samband med varje utövande av Slutföranderättigheter om 
Slutförandedagen därav ska vara (A) efter Antagen Avstämningsdag avseende någon konsolidering, 
omklassificering, omstrukturering eller underindelning, emission, distribution, tilldelning eller 
erbjudande eller modifiering (såsom hänvisas till i definitionen av "Antagen Avstämningsdag") som ger 
upphov till en justering av Konverteringskursen enligt villkor 6(b)(i) till 6(b)(ix) och (B) före den dag då 
den aktuella justeringen av Konverteringskursen träder i kraft under villkor 6(b). 

”Regler” avser lagstiftningen, reglerna och föreskrifterna tillämpliga på och/eller utgivna av Euroclear 
som är i kraft och gäller från tid till annan.  

”Programförfarande” avser ett programförfarande, aktie för aktie-utbyte eller likartat förfarande.   

”Värdepapper” avser varje värdepapper inklusive, och utan begränsning till, B-aktier och varje annan 
aktie i Emittentens aktiekapital, och optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter att teckna eller 
köpa eller förvärva B-aktier eller andra aktier i Emittentens aktiekapital. 

”Slutförandedag” har den betydelse som framgår av Villkor 6(h).  

”Slutförandemeddelande” har den betydelse som framgår av Villkor 6(h). 

”Dag för Slutförandemeddelande” har den betydelse som framgår av Villkor 6(h). 

”Slutförandeperiod” har den betydelse som framgår av Villkor 6(a). 

”Slutföranderättighet” har den betydelse som framgår av Villkor 6(a). 

”Meddelande om Aktieägarhändelse” har den betydelse som framgår av Villkor 7(c). 

”Inlösendag vid Aktieägarhändelse” har den betydelse som framgår av Villkor 7(c). 

”Aktieägarbeslut” har den betydelse som framgår av Villkor 7(c).  

”Angiven Dag” har den betydelse som framgår av Villkor 6(b)(vi), 6(b)(vii) och 6(b)(viii). 

”Angivna Skatter” har den betydelse som framgår av Villkor 6(h).  

”Spin-Off” avser: 

(a) en distribution av Spin-Off-Värdepapper av Emittenten till B-aktieägare som en grupp; eller 

(b) varje utfärdande, överföring eller leverans av någon egendom eller några tillgångar (inklusive 
kontanter eller aktier eller andra värdepapper av eller i eller emitterade eller tilldelade) av 
någon enhet (annan än Emittenten) till B-aktieägare som en grupp eller, i fall av eller i samband 
med ett Programförfarande, B-aktieägare som grupp (men exklusive emission och tilldelning 
av stamaktier eller stamaktieslag (eller depåbevis eller andra bevis eller certifikat som 
representerar sådana stamaktier eller stamaktieslag) av Newco till Befintliga Aktieägare som 
en grupp eller i enlighet med deras respektive grupper), i varje fall enligt något arrangemang 
med Emittenten eller något av dess Dotterbolag. 

”Spin-Off-Värdepapper” avser aktiekapital i en entitet annan än Emittenten eller optioner, 
teckningsoptioner eller andra rättigheter att teckna eller förvärva rättigheter till aktiekapitalet i en annan 
entitet än Emittenten. 
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”Dotterbolag” avser en entitet över vilken en person har direkt eller indirekt kontroll, och med kontroll 
avses i detta sammanhang befogenhet att styra entitetens ledning antingen genom ägande av rösterna, 
genom avtal eller på annat sätt och som konsolideras i den personens finansiella rapporter. 

"Verksamhetsefterträdare" har den betydelse som framgår av Villkor 6(m).  

”Svenska Kronor” och ”kronor” avser den lagliga valutan i Kungariket Sverige.  

”Skatteinlösendag” har den betydelse som framgår av Villkor 7(d).  

”Meddelande om Skatteinlösen” har den betydelse som framgår av Villkor 7(d).  

”Volymviktad Genomsnittskurs” avser, i förhållande till en B-aktie eller, såsom fallet må vara, något 
annat Värdepapper eller Spin-Off-Värdepapper, på någon handelsdag därav, den volymviktade 
genomsnittskursen på sådan handelsdag på den Relevanta Börsen av en B-aktie, ett Värdepapper eller, 
såsom fallet må vara, Spin-Off-Värdepapper, som publicerats på eller härletts från Bloomberg-sidan HP 
(eller någon efterföljande sida) (med inställningen Weighted Avarage Line eller någon annan 
efterföljande inställning och användandes av värden som inte justerats för någon händelse som inträffat 
efter en sådan handelsdag, och för att undvika tvivel kommer alla värden att bestämmas med alla 
justeringsinställningar på DPDF-sidan, eller någon efterföljande eller liknande inställningar, avstängda) 
avseende sådan B-aktie, Värdepapper eller, i förekommande fall, Spin-Off-Värdepapper (och för att 
undvika tvivel, sådan Bloomberg-sida för B-aktierna vid Closing-dagen är CLNKB SS Equity HP) om 
någon eller, i något sådant fall, sådan annan källa (om någon) som ska bestämmas vara lämplig av en 
Oberoende Rådgivare på en sådan handelsdag med förbehåll för att: 

(a) om sådant pris på någon sådan handelsdag (i detta sammanhang, ”Ursprungsdagen”) inte är 
tillgängligt eller annars inte kan bestämmas enligt ovan, ska den Volymviktade 
Genomsnittskursen av en B-aktie, Värdepapper eller Spin-Off-Värdepapper, såsom fallet må 
vara, avseende sådan handelsdag vara den Volymviktade Genomsnittskursen, bestämt såsom 
angivet ovan, på den omedelbart föregående handelsdagen på vilken det samma kan fastställas 
på så vis, förutsatt emellertid att om sådan omedelbart föregående handelsdag infaller innan 
den femte dagen innan Ursprungsdagen, ska det Volymviktade Medelpriset avseende sådan 
handelsdag anses inte kunna fastställas enligt denna bestämmelse (a); och 

(b) om den Volymviktade Genomsnittskursen inte kan fastställas enligt ovan, så ska den 
Volymviktade Genomsnittskursen för en B-aktie, Värdepapper eller Spin-Off-Värdepapper, 
såsom fallet må vara, fastställas som på Ursprungsdagen av en Oberoende Rådgivare på ett 
sådant sätt som denna fastställer vara lämpligt; 

och den Volymviktade Genomsnittskursen fastställt enligt ovan på eller som på någon handelsdag ska, 
om inte i den Relevanta Valutan, omvandlas till den Relevanta Valutan till Rådande Kurs på sådan 
handelsdag. 

Hänvisningar till en lag eller författning eller någon bestämmelse i en lag eller författning anses också 
hänvisa till en lagändring eller nyantagande av en lag, författning, beslut eller föreskrift inom ramen för 
dessa, eller i enlighet med sådan ändring eller nyantagande. 

Hänvisningar till en emission eller ett erbjudande eller tilldelning till B-aktieägare eller Befintliga 
Aktieägare ”som en grupp” eller ”i enlighet med deras respektive grupper” eller ”med 
företrädesrätt” ska anses som hänvisningar till en emission eller ett erbjudande eller tilldelning till 
samtliga, eller i huvudsak samtliga, B-aktieägare eller Befintliga Aktieägare, i förekommande fall, annat 
än B-aktieägare eller Befintliga Aktieägare, såsom fallet må vara, till vilka, med anledning av ett 
territoriums lagar eller krav från erkänt tillsynsorgan eller annan marknadsplats eller 
värdepappersmarknad på något territorium eller i samband med andelsrättigheter, det fastställts att inte 
genomföra en sådan emission eller ett sådant erbjudande eller tilldelning. 

Vid utförandet av en beräkning eller ett fastställande av Gällande Marknadspris eller Slutkurs eller 
Volymviktad Genomsnittskurs, ska sådana justeringar (om några) göras och som Beräkningsbyrån eller 
en Oberoende Rådgivare anser att det lämpligt återspeglar eventuell konsolidering eller underindelning 
av B-aktier eller eventuell emission av B-aktier genom kapitalisering av vinster eller reserver eller en 
liknande händelse. 

Endast vad avser Villkor 6(a), (b), (c), (e), (h) och (i) och endast Villkor 11, (i) ska hänvisningar till 
”emission” av B-aktier eller B-aktier som ”emitteras”, omfatta överföring och/eller leverans av B-aktier, 
oavsett om de är nyemitterade och tilldelade eller redan befintliga eller innehas av eller för Emittenten 



 

18 
 

eller något av dess Dotterbolag, och (i) B-aktier som innehas av eller för Emittenten eller något av dess 
Dotterbolag (och vilka, i fallet med Villkor 6(b)(iv), inte ger relevant rätt eller annan rättighet) ska inte 
anses eller behandlas som ”under emission” eller ”emitterade”, eller ge rätt att motta den relevanta 
Utdelningen, rätten eller annan rättighet. 

4. Registrering och överföring av Konvertibler 

(a) Registrering 

Emittenten kommer att låta ett register (”Registret”) hållas vid Registratorns angivna kontor 
utanför Storbritannien vari det kommer att införas namnen och adresserna på innehavarna av 
Konvertiblerna och detaljerna om de Konvertibler som innehas av dem och av samtliga 
överföringar, inlösningen och konverteringar av Konvertibler. 

(b) Överföring 

Konvertibler kan, med förbehåll för villkoren i Agentavtalet och Villkoren 4(c) och 4(d), överföras 
helt eller delvis (men alltid i en Auktoriserad Valör) genom att lämna aktuell Konvertibel (med 
ansökningsformuläret för överföring avseende detta vederbörligen ifyllt och vederbörligen 
stämplat där så är tillämpligt) vid det angivna kontoret för Registratorn eller någon Betalnings-, 
Överförings- och Konverteringsagent. 

Ingen överföring av en Konvertibel kommer att vara giltig om inte, och inte förens, införd i 
Registret. En Konvertibel kan endast registreras i namn av, och endast överföras till, en namngiven 
person (eller personer, inte överskridande fyra till antalet).  

Registratorn kommer inom sju affärsdagar, på platsen för Registratorns angivna kontor, vid varje 
vederbörligen genomförd ansökan för överföring av en Konvertibel, att registrera den aktuella 
överföringen och leverera en ny Konvertibel till förvärvaren (och i fallet med en överföring av 
endast en del av en Konvertibel, leverera en Konvertibel för det icke överförda saldot till 
överlåtaren) vid Registratorns angivna kontor eller (med risk för och, om det skickas på begäran 
av förvärvaren eller, i förekommande fall, överlåtaren på annat sätt än med vanlig post, på 
bekostnad av förvärvaren eller, i förekommande fall, överlåtaren) posta Konvertibeln med 
oförsäkrad post till en sådan adress som förvärvaren eller, i förekommande fall, överlåtaren kan 
begära. 

(c) Avgiftsfria formaliteter 

Sådan överföring kommer att ske utan avgift (i) under förutsättning att den person som gör en 
sådan ansökan om överföring betalar eller anskaffar betalning för skatter, tullar och andra statliga 
avgifter i samband därmed, (ii) under förutsättning att Registratorn är tillfreds med 
ägandehandlingarna och/eller identiteten på den person som gör ansökan och (iii) enligt sådana 
rimliga regler som Emittenten från tid till annan kan överenskomma med Registratorn (och som 
ursprungligen anges i Agentavtalet).  

(d) Stängda perioder 

Varken Emittenten eller Registratorn kommer att behöva registrera överföringen av någon 
Konvertibel (eller del därav) (i) under perioden av 15 dagar som slutar på och inkluderar 
Avstämningsdagen omedelbart innan Förfallodagen och varje tidigare dag fastställd för inlösen av 
Konvertiblerna med anledning av Villkor 7(b), 7(c) eller 7(d)), (ii) avseende vilken ett 
Slutförandemeddelande eller Konverteringsmeddelande har lämnats i enlighet med Villkor 6(h)), 
(iii) avseende vilken en Konvertibelinnehavare har nyttjat sin rätt att fordra inlösen med anledning 
av Villkor 7(f), eller (iv) under perioden av 15 dagar som slutar på (och inkluderar) en 
Avstämningsdag avseende någon betalning av ränta av Konvertiblerna. 

5. Ränta 

(a) Räntesats 

Konvertiblerna uppbär ränta från (och inklusive) Closing-dagen till en räntesats om 2,875 procent 
per år beräknat med hänvisning till dess nominella belopp och betalas halvårsvis i efterskott i lika 
stora delbetalningar den 19 september och den 19 mars varje år (vart och en en 
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"Räntebetalningsdag"), med början på den räntebetalningsdag som infaller den 19 september 
2021. 

Det räntebelopp som ska betalas avseende någon period som är kortare än en Ränteperioden ska 
beräknas på basis av antalet dagar i den relevanta perioden från (och inklusive) den första dagen i 
sådan period till (men exklusive) den sista dagen av sådan period dividerat med produkten av (i) 
antalet dagar från (och inklusive) den omedelbart föregående Räntebetalningsdagen (eller, om 
ingen, Closing-dagen) till (men exklusive) nästa Räntebetalningsdag och (ii) två. 

”Ränteperiod” avser den period som börjar på (och inklusive) Closing-dagen och slutar på (men 
exklusive) den första Räntebetalningsdagen och varje efterföljande period som börjar på (och 
inklusive) en Räntebetalningsdag och slutar på (men exklusive) nästa efterföljande 
Räntebetalningsdag.   

(b) Periodisering av ränta 

Varje Konvertibel upphör att bära ränta (i) då Slutföranderättigheten eller 
Konverteringsrättigheten ska ha utövats av en Konvertibelinnehavare, från Räntebetalningsdagen 
omedelbart före relevant Slutförandedag eller Konverteringsdag eller, om ingen, Closing-dagen 
(med förbehåll för varje sådant fall som föreskrivs i 6(j)) eller (ii) där en sådan Konvertibel löses 
in eller återbetalas enligt Villkor 7 eller Villkor 10, från förfallodagen för inlösen eller 
återbetalning därav såvida inte, vid vederbörlig presentation därav, betalning av amortering 
felaktigt undanhålls eller vägras, i vilket fall räntor fortsätter att löpa till den kurs som anges i 
villkor 5(a) (både före och efter dom) fram till, men exklusive, den Relevanta Dagen. 

6. Slutförande och Konvertering av Konvertibler 

(a) Slutföranderättighet och Konverteringsrättighet 

Med förbehåll för vad som anges i dessa Villkor och som beskrivs närmare nedan, kommer varje 
Konvertibel att vara konvertibel (till kontanter eller aktier, beroende på vad som är tillämpligt) 
enligt innehavarens beslut, under perioden från och inklusive Long Stop-dagen, med förbehåll för 
att: 

(i) innan den Fysiska Slutförandedagen, om någon, (men endast under Slutförandeperioden, 
om någon), kommer sådan Konvertibelinnehavare endast att vara berättigad att fordra att 
Emittenten löser in sådan Konvertibel till det relevanta Alternativa Kontantbeloppet 
(”Slutföranderättigheten”); och 

(ii) vid varje tid på eller efter inträffandet av den Fysiska Slutförandedagen (Fysiska 
Slutförandedagen kan, för undvikande av tvivel, inträffa innan Long Stop-dagen), kan 
Konverteringsrättigheten avseende sådan Konvertibel utövas, enligt innehavarens beslut, 
med förbehåll för varje tillämplig skattelagstiftning eller annan lag eller förordning; 

i varje fall, med förbehåll för vad som anges i dessa Villkor. 

Slutföranderättigheter kan, med förbehåll för vad som anges nedan, utövas från (och inklusive) 
Long Stop-dagen till (och inklusive) den dag som är den tidigaste av (i) den Fysiska 
Slutförandedagen, (ii) Förfallodagen, och (ii) den dag som infaller 10 affärsdagar innan varje 
annan dag som fastställts av Emittenten för inlösen av Konvertiblerna i enlighet med Villkor 7(b), 
7(c) eller 7(d), såvida det inte i något sådant fall förekommer bristande fullgörelse av betalning 
avseende sådan Konvertibel på sådan dag fastställd för inlösen, i vilket fall Slutföranderättigheten 
ska utsträckas till (och inklusive) den dag då hela beloppet för sådan betalning blir tillgängligt för 
betalning och meddelande om sådan tillgänglighet vederbörligen har lämnats i enlighet med 
Villkor 17 eller, om tidigare, Förfallodagen eller, om Förfallodagen inte är en bankdag i 
Stockholm, den omedelbart föregående bankdagen i Stockholm; med förbehåll för att, i varje fall, 
om en sådan slutdag för utövandet av Slutföranderättigheter inte är en bankdag i Stockholm, så 
ska perioden för utövande av Slutföranderättigheter av Konvertibelinnehavare sluta på den 
omedelbart föregående bankdagen på ovan nämnda plats. 

Emittenten kommer inte senare än fem bankdagar att betala ut det Alternativa Kontantbeloppet i 
Stockholm efter slutet av den aktuella Beräkningsperioden för det Alternativa Kontantbeloppet 
genom överföring till ett Svenska Kronor-konto i en bank i Stockholm i enlighet med instruktioner 
i det relevanta Slutförandemeddelandet.  
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Om Aktieägarbeslutet antas vid en Bolagsstämma ska Emittenten (i) gör sitt yttersta för att ansöka 
om att få Aktieägarbeslutet registrerat hos Bolagsverket senast 10 bankdagar i Stockholm efter 
dagen för sådan Bolagsstämma (sådan registrering ska ske senast inom 22 bankdagar i Stockholm 
efter dagen för en sådan ansökan) och (ii) ska inom fem bankdagar i Stockholm från dagen för 
sådan registrering meddela (”Fysiskt Slutförandemeddelande”) Konvertibelinnehavarna i 
enlighet med Villkor 17 och Huvudsakliga Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenten, 
Förvaltaren, Registratorn och Beräkningsbyrån att, med verkan från (och inklusive) den Fysiska 
Slutförandedagen som anges i det Fysiska Slutförandemeddelandet, Slutföranderättigheten för 
Konvertiblerna ska upphöra att gälla och att Konverteringsrättigheten istället ska träda i kraft. 
Varje Slutförandemeddelande som lämnas under omständigheter där den aktuella 
Slutförandedagen ska infalla på eller efter den Fysiska Slutförandedagen ska vara ogiltigt och utan 
verkan. 

Med förbehåll för vad som anges i dessa Villkor, om Emittenten ska ha utgett ett Fysiskt 
Slutförandemeddelande, ska varje Konvertibel berättiga innehavaren, från och inklusive den 
Fysiska Slutförandedagen, att konvertera varje Konvertibel och att ta emot nya och/eller befintliga 
B-aktier i enlighet med Emittentens eget omdöme, krediterade som fullt betalda, enligt vad som 
anges i detta Villkor 6 (”Konverteringsrättigheten”). 

Med förbehåll för vad som anges nedan, om den Fysiska Slutförandedagen har inträffat, kan 
Konverteringsrättigheter utövas från (och inklusive) sådan Fysisk Slutförandedag till (och 
inklusive) den dag som infaller tio bankdagar i Stockholm före Förfallodagen eller, om sådan 
Konvertibel ska lösas in i enlighet med villkor 7(b), 7(c) eller 7(d) före Förfallodagen, upp till (och 
inklusive) den dag som infaller tio bankdagar i Stockholm före den dag som fastställts för inlösen 
därav enligt till villkor 7(b), 7(c) eller 7(d), såvida det inte i något sådant fall ska föreligga bristande 
fullgörelse av betalning avseende sådan Konvertibel på den dag som fastställts för inlösen, i vilket 
fall Konverteringsrättigheten ska sträcka sig till (och inklusive) den dag då hela beloppet för sådan 
betalning blir tillgängligt för betalning och meddelande om sådan tillgänglighet har vederbörligen 
gjorts i enlighet med Villkor 17 eller, om tidigare, Förfallodagen eller, om Förfallodagen inte är 
en bankdag i Stockholm, den omedelbart föregående bankdagen i Stockholm; med förbehåll för 
att, i varje fall, om en sista dag för utövandet av Konverteringsrättigheterna inte är en bankdag i 
Stockholm, så ska perioden för utnyttjande av Konverteringsrättigheterna av 
Konvertibelinnehavarna sluta på den omedelbart föregående bankdagen i Stockholm. 
Slutföranderättigheter ska inte kunna utövas på eller efter den Fysiska Slutförandedagen. 

Den initiala Konverteringskursen är 598,50 kronor per B-aktie. Konverteringskursen kan justeras 
under sådana omständigheter som framgår av Villkor 6(b). Uttrycket ”Konverteringskurs” ska 
tolkas i enlighet därmed.    

En Konvertibelinnehavare kan utöva Slutföranderättigheten eller, från och inklusive den Fysiska 
Slutförandedagen, Konverteringsrättigheten avseende en Konvertibel genom att leverera sådan 
Konvertibel till det angivna kontoret för en Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagent i 
enlighet med Villkor 6(h) varvid Emittenten ska (med förbehåll för vad som framgår av dessa 
Villkor) tillse leveransen till, eller som anvisat av, den relevanta Konvertibelinnehavaren (i fall av 
utövandet av en Slutföranderättighet) det Alternativa Kontantbeloppet eller (i fall av utövandet av 
en Konverteringsrättighet) Referens B-aktierna, krediterade som fullt betalda, i varje fall såsom 
angivet i detta Villkor 6.  

Slutföranderättigheter eller, såsom fallet må vara, Konverteringsrättigheter kan inte utövas 
avseende (i) någon Konvertibel efter Förvaltarens givande av meddelande i enlighet med Villkor 
10 om att Konvertiblerna omedelbart förfaller till betalning eller (ii) en Konvertibel avseende 
vilken den relevanta Konvertibelinnehavaren har utövat sin rättighet att fordra att Emittenten löser 
in den Konvertibeln med anledning av Villkor 7(f).   

Förutom i situationer då Emittenten lämnar meddelande om inlösen under de omständigheter som 
anges i Villkor 6(j), kan Slutföranderättigheter eller, i förekommande fall, 
Konverteringsrättigheter inte utövas av en Konvertibelinnehavare i situationer där den relevanta 
Slutförandedagen eller, i förekommande fall, Konverteringsdagen skulle infalla under den period 
som börjar på Avstämningsdagen avseende någon betalning av ränta på Konvertiblerna som ska 
göras på en Räntebetalningsdag och slutar på den relevanta Räntebetalningsdag (inklusive båda 
dagarna). 



 

21 
 

Perioderna under vilka Slutföranderättigheter eller, i förekommande fall, Konverteringsrättigheter 
kan (med förbehåll för vad som sägs häri) utövas av en Konvertibelinnehavare hänvisas till 
som ”Slutförandeperiod” respektive ”Konverteringsperiod”. 

Slutföranderättigheter och Konverteringsrättigheter kan endast utövas i förhållande till hela den 
Auktoriserade Valören av en Konvertibel. 

Bråkdelar av B-aktier kommer inte att emitteras eller levereras vid utövande av 
Konverteringsrättigheter eller med anledning av Villkor 6(c) och ingen kontant betalning eller 
annan justering kommer att göras som ersättning för detta. Om Konverteringsrättigheten i 
förhållande till fler än en Konvertibel utövas med anledning av ett Konverteringsmeddelande, ska 
emellertid antalet B-aktier som ska levereras med anledning därav beräknas av Beräkningsbyrån 
på basis av det sammanlagda nominella beloppet av sådana Konvertibler som så Konverteras och 
avrundas nedåt till det närmaste heltalet B-aktier.   

Emittenten kommer att tillse att B-aktier som ska emitteras eller levereras vid utövande av 
Konverteringsrättigheter kommer att emitteras eller levereras till innehavaren av Konvertiblerna 
som fullgör det relevanta Konverteringsmeddelandet eller till innehavarens företrädare, om och i 
den utsträckning som det anges i det relevanta Konverteringsmeddelandet. Sådana B-aktier 
kommer att anses var emitterade eller levererade från relevant Registreringsdag. 

(b) Justering av Konverteringskursen 

Vid inträffande av någon av de händelser som beskrivs nedan, ska Konverteringskursen justeras 
av Beräkningsbyrån enligt följande: 

(i) Konsolidering, omklassificering, omstrukturering eller underindelning 

Om och närhelst det ska ske en konsolidering, omklassificering, omstrukturering eller 
underindelning som påverkar antalet emitterade B-aktier, ska Konverteringskursen 
justeras genom att multiplicera den Konverteringskurs som är gällande omedelbart före 
Ikraftträdandedagen med:  

𝐶𝐶
𝐵𝐵

 

där: 

A är det sammanlagda antalet emitterade B-aktier omedelbart före sådan 
konsolidering, omklassificering, omstrukturering eller underindelning, såsom 
fallet må vara; och 

B är det sammanlagda antalet emitterade B-aktier omedelbart efter, och som ett 
resultat av, sådan konsolidering, omklassificering, omstrukturering eller 
underindelning, såsom fallet må vara. 

Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen. 

”Ikraftträdandedagen” avser, i förhållande till denna punkt 6(b)(i), den dag på vilken 
konsolideringen, omklassificeringen, omstruktureringen eller underindelningen, såsom 
fallet må vara, träder i kraft.   

(ii) Kapitalisering av vinster eller reserver 

Om och närhelst Emittenten ska emittera B-aktier krediterade som fullt betalda till B-
aktieägare genom kapitalisering av vinster eller reserver, inklusive varje överkursfond 
eller reserv av ej utdelningsbara medel (annat än en emission av B-aktier som utgör en 
kontant Utdelning med anledning av punkt (a) i definitionen av ”Utdelning”), ska 
Konverteringskursen justeras genom att multiplicera den Konverteringskurs som är 
gällande omedelbart före Ikraftträdandedagen med: 

𝐶𝐶
𝐵𝐵
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där: 

A är det sammanlagda antalet emitterade B-aktier omedelbart före sådan 
emission; och 

B är det sammanlagda antalet emitterade B-aktier omedelbart efter sådan 
emission. 

Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen. 

”Ikraftträdandedagen” avser, i förhållande till denna punkt 6(b)(ii), dagen för emission 
av sådana B-aktier. 

(iii) Utdelning 

Om och närhelst Emittenten ska tillkännage, offentliggöra, utföra eller betala någon 
Utdelning till B-aktieägare, ska Konverteringskursen justeras genom att multiplicera den 
Konverteringskurs som är gällande omedelbart före Ikraftträdandedagen med: 

𝐴𝐴−𝐵𝐵
𝐴𝐴

 

där: 

A är det Gällande Marknadspriset för en B-aktie på Ex-dagen avseende sådan 
Utdelning; och  

B är den del av det Skäliga Marknadsvärdet av den sammanlagda Utdelningen 
som kan hänföras till en B-aktie, varvid denna del fastställs genom att dividera 
det Skäliga Marknadsvärdet för den sammanlagda Utdelningen med antalet B-
aktier som har rätt att erhålla den relevanta Utdelningen (eller, vid fall av ett 
köp, inlösen eller återköp av B-aktier eller något depåbevis eller andra bevis 
eller certifikat som representerar B-aktier av eller för Emittenten eller något 
Dotterbolag till Emittenten, med antalet utgivna B-aktier omedelbart efter 
sådant förvärv, inlösen eller återköp, varvid B-aktier eller B-aktier som 
representeras av depåbevis eller andra bevis eller certifikat som köpts, lösts in 
eller återköpts ska behandlas som om de inte vore utgivna). 

Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen. 

”Ikraftträdandedagen” avser, i förhållande till denna punkt 6(b)(iii)(A), det senare av 
(i) Ex-dagen avseende sådan Utdelning och (ii) den första dagen på vilken det Skäliga 
Marknadsvärdet avseende den Relevanta Utdelningen kan fastställas såsom angivet häri.  

Vid tillämpning av ovanstående ska Skäligt Marknadsvärde (med förbehåll för vad som 
anges i punkt (a) i definitionen av ”Utdelning” och i definition av ”Skäligt 
Marknadsvärde”) fastställas som vid Ex-dagen i förhållande till den relevanta 
Utdelningen. 

(iv) Företrädesemissioner 

Om och närhelst Emittenten eller något Dotterbolag till Emittenten eller (efter anvisning 
eller begäran eller enligt något arrangemang med Emittenten eller något Dotterbolag till 
Emittenten) något annat företag, person eller entitet ska emittera B-aktier till B-aktieägare 
som en grupp med företrädesrätt, eller till B-aktieägare som en grupp med företrädesrätt 
ska emittera eller tilldela optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter att teckna 
eller köpa eller på annat sätt förvärva B-aktier, eller några Värdepapper som enligt deras 
villkor för emission (direkt eller indirekt) medför rättigheter till konvertering till, utbyte 
eller teckning för eller rätt att på annat sätt förvärva B-aktier (eller ska tilldela sådana 
rättigheter avseende befintliga Värdepapper som utfärdats på detta sätt) under 
omständigheter där sådana B-aktier, optioner, teckningsoptioner, andra rättigheter eller 
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sådana Värdepapper inte emitteras eller tilldelas till Konvertibelinnehavare som en grupp 
med företrädesrätt i enlighet med obligatoriska bestämmelser i svensk lag, i varje fall till 
ett vederlag som kan erhållas per B-aktie (baserat, där lämpligt, på det antal B-aktier som 
bestäms enligt definitionen av "C" och förbehållet nedan) som är mindre än 95 procent 
av det Gällande Marknadspriset per B-aktie på Ex-dagen avseende den aktuella 
emissionen eller tilldelningen, ska Konverteringskursen justeras genom att multiplicera 
den Konverteringskurs som gäller omedelbart före Ikraftträdandedagen med: 

𝐶𝐶 +  𝐵𝐵
𝐶𝐶 + 𝐶𝐶

 

där: 

A är antalet emitterade B-aktier på sådan Ex-dag; 

B är antalet B-aktier som det sammanlagda vederlaget (om något) erhållbart för 
B-aktierna emitterade med företrädesrätt, eller för Värdepappren emitterade 
med företrädesrätt och varpå utövande av rättigheter till konvertering till, eller 
utbyte mot eller tecknande för, eller rättigheten att annars förvärva, B-aktier, 
eller för optionerna eller teckningsoptionerna eller andra rättigheter emitterad 
med företrädesrätt och för det totala antalet B-aktier som kan levereras vid 
utövandet därav, skulle köpa vid sådant Gällande Marknadspris per B-aktie; 
och  

C är antalet B-aktier som ska emitteras eller, i förekommande fall, det maximala 
antalet B-aktier som kan emitteras vid utnyttjande av sådana optioner, 
teckningsoptioner eller rättigheter beräknat som vid dagen för emissionen av 
sådana optioner, teckningsoptioner eller rättigheter eller vid konvertering eller 
utbyte eller utövande av tecknings- eller köprätter eller andra förvärvsrätter 
avseende dessa till det ursprungliga konverterings-, utbytes-, tecknings-, köpe- 
eller anskaffnings- -priset eller -kursen; 

med förbehåll för att om sådant antal B-aktier på sådan Ex-dag ska fastställas genom 
hänvisning till tillämpningen av en formel eller annan variabel funktion eller inträffandet 
av någon händelse vid någon efterföljande tidpunkt, och för syftena med denna punkt 
6(b)(iv), ska ”C” bestämmas genom tillämpning av sådan formel eller variabel funktion 
eller som om den aktuella händelsen inträffar eller hade inträffat som vid sådan Ex-dag 
och som om sådan konvertering, utbyte, teckning, köp eller förvärv hade inträffat på 
sådan Ex-dag.  

Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen. 

”Ikraftträdandedagen” avser, i förhållande till denna punkt 6(b)(iv), det senare av (i) 
Ex-dagen avseende den aktuella emissionen eller tilldelningen och (ii) den första dagen 
på vilken den justerade Konverteringskursen kan fastställas i enlighet med denna punkt 
6(b)(iv).  

(v) Emission av Värdepapper till aktieägare 

Om och närhelst Emittenten eller något av Emittentens Dotterbolag eller (efter anvisning 
eller begäran eller enligt något arrangemang med Emittenten eller något Dotterbolag till 
Emittenten) något annat bolag, person eller entitet, ska (annat än under de förhållanden 
som är föremål för punkt 6(b)(iv) och annat än när en sådan emission bestäms utgöra en 
kontant Utdelning enligt punkt (a) i definitionen "Utdelning") emittera Värdepapper 
(annat än B-aktier eller optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter att teckna eller 
köpa B-aktier) till B-aktieägare som en grupp med företrädesrätt eller tilldela B-
aktieägare som en grupp med företrädesrätt optioner, teckningsoptioner eller andra 
rättigheter att teckna eller köpa eller annars förvärva Värdepapper (annat än B-aktier eller 
optioner, teckningsoptioner eller rättigheter att teckna eller köpa B-aktier), så ska 
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Konverteringskursen justeras genom att multiplicera den Konverteringskurs som gäller 
omedelbart före Ikraftträdandedagen med: 

𝐶𝐶 − 𝐵𝐵
𝐶𝐶

 

där: 

A är det Gällande Marknadspriset av en B-aktie på Ex-dagen avseende den 
aktuella emissionen eller tilldelningen; och 

B är det Skäliga Marknadsvärdet av den del av rättigheterna som kan hänföras 
till en B-aktie på sådan Ex-dag. 

Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen. 

”Ikraftträdandedagen” avser, i förhållande till denna punkt 6(b)(v), det senare av (i) 
Ex-dagen avseende den relevanta emissionen eller tilldelningen och (ii) den första dagen 
på vilken den justerade Konverteringskursen kan fastställas i enlighet med denna punkt 
6(b)(v). 

(vi) Emission av B-aktier under Gällande Marknadspris 

Om och närhelst Emittenten, helt mot kontanter eller utan vederlag, ska emittera (annat 
än som nämns i punkt 6(b)(iv) ovan) B-aktier (annat än B-aktier emitterade vid 
konvertering av Konvertiblerna (vilket begrepp i detta sammanhang ska inkludera varje 
Ytterligare Konvertibel) eller vid utövandet av en rättighet till konvertering till, eller byte 
till eller teckning för eller köp av, eller rättigheten att annars förvärva, B-aktier och annat 
än varje emission av B-aktier som utgör en kontant Utdelning i enlighet med punkt (a) i 
definitionen av ”Utdelning” eller om och närhelst Emittenten eller något av Emittentens 
Dotterbolag eller (efter anvisning eller begäran eller enligt något arrangemang med 
Emittenten eller något Dotterbolag till Emittenten) något annat företag, person eller 
entitet ska emittera eller tilldela (annat än såsom nämnt i punkt 6(b)(iv) ovan) helt mot 
kontanter eller utan vederlag optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter att teckna 
eller köpa eller annars förvärva B-aktier (annat än Konvertiblerna, vilket begrepp i detta 
sammanhang ska inkludera varje Ytterligare Konvertibel), i varje fall mot vederlag 
erhållbart per B-aktie (baserat, om så tillämpligt, på sådant antal B-aktier som är fastställt 
i enlighet med definitionen av ”C” och förbehållet nedan) vilket är mindre än 95 % av det 
Gällande Marknadspriset per B-aktie på dagen för det första offentliga tillkännagivandet 
av villkoren för sådan emission eller tilldelning, ska Konverteringskursen justeras genom 
att multiplicera den Konverteringskurs som gäller omedelbart före Ikraftträdandedagen 
med:   

𝐶𝐶 +  𝐵𝐵
𝐶𝐶 + 𝐶𝐶

 

där: 

A är antalet emitterade B-aktier omedelbart före dagen för det första offentliga 
tillkännagivandet av villkoren för sådan emission av B-aktier eller emission 
eller tilldelning av optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter såsom 
angivet ovan; 

B är antalet B-aktier vilket det sammanlagda vederlaget (om något) erhållbart för 
emissionen av sådana B-aktier eller, såsom fallet må vara, för B-aktierna som 
ska emitteras eller annars tillgängliggöras vid utövandet av någon sådan 
option, teckningsoption eller rättighet, skulle köpa vid sådant Gällande 
Marknadspris per B-aktie; och  
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C är antalet B-aktier som ska emitteras med anledning av sådan emission av 
sådana B-aktier eller, såsom fallet må vara, det maximala antalet B-aktier som 
kan emitteras vid utövandet av sådana optioner, teckningsoptioner eller 
rättigheter beräknat som vid dagen för sådan emission av sådana optioner, 
teckningsoptioner eller rättigheter; 

med förbehåll för att om på dagen för första offentligt tillkännagivande av villkoren för 
sådan emission eller tilldelning (såsom använt i denna punkt 6(b)(vi) (iv), den ”Angivna 
Dagen”) sådant antal B-aktier ska bestämmas genom hänvisning till tillämpningen av en 
formel eller annan variabel funktion eller inträffandet av någon händelse vid någon senare 
tidpunkt, så ska, avseende denna punkt 6(b)(vi), ”C” fastställas genom tillämpning av 
sådan formel eller variabel funktion eller som om den relevanta händelsen inträffar eller 
hade inträffat på den Angivna Dagen och som om sådan konvertering, utbyte, teckning, 
köp eller förvärv hade skett på den Angivna Dagen.   

Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen. 

”Ikraftträdandedagen” avser, i förhållande till denna punkt 6(b)(vi), det senare av (i) 
dagen för emission av sådana B-aktier eller, såsom fallet må vara, emissionen eller 
tilldelningen av sådana optioner, teckningsoptioner eller rättigheter och (ii) den första 
dagen på vilken den justerade Konverteringskursen kan fastställas i enlighet med denna 
punkt 6(b)(vi).  

(vii) Andra emissioner 

Om och närhelst Emittenten eller något Dotterbolag till Emittenten eller (efter anvisning 
eller begäran eller enligt något arrangemang med Emittenten eller något Dotterbolag till 
Emittenten) något annat företag, person eller entitet (på annat sätt än som nämns i 
punkterna 6(b)(iv), 6(b)(v) eller 6(b)(vi) ovan) helt mot kontanter eller utan vederlag ska 
emittera Värdepapper (andra än Konvertiblerna, vilket begrepp i detta sammanhang ska 
exkludera Ytterligare Konvertibler och annat än där en sådan emission av Värdepapper 
fastställs utgöra en kontant Utdelning i enlighet med punkt (a) i definitionen 
av ”Utdelning” som enligt villkoren för emissionen (direkt eller indirekt) medför rätt till 
konvertering till, eller byte till eller teckning för, köp av, eller rättighet att på annat sätt 
förvärva, B-aktier (eller ska tilldela sådana rättigheter avseende befintliga Värdepapper 
som utfärdats på detta sätt) eller Värdepapper som enligt deras villkor kan omklassificeras 
eller omstruktureras till B-aktier, och vederlaget per B-aktie (baserat, där så är lämpligt, 
på ett sådant antal B-aktier som bestäms enligt definitionen av "C" och nedanstående 
förbehåll) som kan erhållas vid konvertering, byte, teckning, köp, förvärv, 
omklassificering eller omstrukturering är mindre än 95 procent av det Gällande 
Marknadspriset per B-aktie på dagen för det första offentliga tillkännagivandet av 
villkoren för emissionen av sådana Värdepapper (eller villkoren för en sådan tilldelning), 
ska Konverteringskursen justeras genom att multiplicera den Konverteringskurs som 
gäller omedelbart före Ikraftträdandedagen med: 

𝐶𝐶 + 𝐵𝐵
𝐶𝐶 + 𝐶𝐶

 

där: 

A är antalet emitterade B-aktier omedelbart före dagen för det första offentliga 
tillkännagivandet av villkoren för emission av sådana Värdepapper (eller 
villkoren för sådan tilldelning);  

B är antalet B-aktier som det sammanlagda vederlaget (om något) som kan 
erhållas för B-aktierna som ska emitteras eller annars tillgängliggöras vid 
konvertering eller byte eller vid utövande av rättigheten till teckning, köp eller 
förvärv som medföljer sådana Värdepapper eller, såsom fallet må vara, för B-
aktierna som ska emitteras eller uppstår till följd av någon sådan 
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omklassificering eller omstrukturering, skulle köpa till sådant Gällande 
Marknadspris per B-aktie; och 

C är det maximala antalet B-aktier som ska emitteras eller annars tillgängliggöras 
vid konvertering eller byte av sådana Värdepapper eller vid utövandet av sådan 
rättighet till teckning, köp eller förvärv som därtill medföljer till det initiala 
konverterings-, utbytes-, tecknings-, köp- eller förvärvs- -priset eller -kursen 
eller, såsom fallet må vara, det maximala antalet B-aktier som kan emitteras 
eller uppstå från någon sådan omklassificering eller omstrukturering, 

med förbehåll för att om på dagen för det första offentliga tillkännagivandet av villkoren 
för emissionen av sådana Värdepapper (eller villkoren för sådan tilldelning) (såsom 
används i denna punkt, den ”Angivna Dagen”) sådant antal B-aktier som ska emitteras 
vid konvertering, utbyte, teckning, köp, förvärv, omklassificering eller omstrukturering 
ska fastställas genom hänvisning till tillämpningen av en formel eller annan variabel 
funktion eller vid inträffandet av någon händelse vid någon senare tidpunkt (vilket kan 
vara när sådana Värdepapper konverteras eller byts ut eller då rättigheter till teckning, 
köp eller förvärv utövas eller, såsom fallet må vara, sådana Värdepapper omklassificeras 
eller omstruktureras eller vid någon annan sådan tidpunkt som anges), ska avseende 
denna punkt 6(b)(vii), ”C” fastställas genom tillämpningen av sådan formel eller variabel 
funktion eller som om den aktuella händelsen inträffar eller hade inträffat som vid den 
Angivna Dagen och som om sådan konvertering, utbyte, teckning, köp eller förvärv, 
omklassificering eller, såsom fallet må vara, omstrukturering hade inträffat på den 
Angivna Dagen.  

Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen. 

”Ikraftträdandedagen” avser, i förhållande till denna punkt 6(b)(vii), det senare av (i) 
dagen för emissionen av sådana Värdepapper eller, såsom fallet må vara, tilldelningen av 
sådana rättigheter och (ii) den första dagen på vilken den justerade Konverteringskursen 
kan fastställas i enlighet med denna punkt 6(b)(vii). 

(viii) Modifiering av rättigheter 

Om och närhelst det ska förekomma någon ändring av rättigheterna till konvertering, 
utbyte, teckning, köp eller förvärv som hör samman med något Värdepapper (annat än 
Konvertiblerna, vilket begrepp i detta sammanhang ska inkludera varje Ytterligare 
Konvertibel) vilka enligt villkoren för emissionen (direkt eller indirekt) medför rättigheter 
till konvertering till, eller utbyte till eller teckning för, eller rättigheten att annars förvärva, 
B-aktier (annat än i enlighet med villkoren (inklusive villkoren för justering) tillämpliga 
på sådana Värdepapper vid emission) så att vederlaget per B-aktie efter sådan 
modifikation (baserat, om så lämpligt, på sådant antal B-aktier som fastställs i enlighet 
med definitionen av ”C” och förbehållet nedan) som kan erhållas vid konvertering, utbyte, 
teckning, köp eller förvärv har reducerats och är lägre än 95 procent av Gällande 
Marknadspriset per B-aktie på dagen för det första offentliga tillkännagivandet av 
villkoren för sådan modifiering, ska Konverteringskursen justeras genom att multiplicera 
den Konverteringskurs som är gällande omedelbart innan Ikraftträdandedagen med:  
𝐶𝐶 + 𝐵𝐵
𝐶𝐶 + 𝐶𝐶

 

där: 

A är antalet emitterade B-aktier omedelbart före dagen för det första offentliga 
tillkännagivandet av villkoren för sådan modifiering;   

B är antalet B-aktier som det sammanlagda vederlaget (om något) som kan 
erhållas för B-aktierna som ska emitteras eller annars tillgängliggöras vid 
konvertering eller utbyte eller vid utövandet av rättigheten till teckning, köp 
eller förvärv som hör samman med Värdepappren som modifierats skulle köpa 
till sådant Gällande Marknadspris per B-aktie eller, om lägre, det föreliggande 
konverterings-, utbytes-, tecknings-, köpe- eller förvärvs- -priset eller -kursen 
för sådana Värdepapper; och  
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C är det maximala antalet B-aktier som kan emitteras eller annars 
tillgängliggöras vid konvertering eller utbyte av sådana Värdepapper, eller vid 
utövande av sådana rättigheter till teckning, köp eller förvärv som hör samman 
därtill, till det modifierade konverterings-, utbytes-, tecknings-, köpe- eller 
förvärvs- -priset eller  -kursen men med hänsyn, såsom Beräkningsbyrån anser 
lämpligt, till varje tidigare justering enligt denna punkt 6(b)(viii) eller punkt 
6(b)(vii) ovan; 

med förbehåll för att om på dagen för det första offentliga tillkännagivandet av villkoren 
för sådan modifiering (såsom används i denna punk 6(b)(viii), den ”Angivna Dagen”) 
sådant antal B-aktier som ska emitteras vid konvertering, utbyte, teckning, köp eller 
förvärv ska fastställas genom hänvisning till tillämpningen av en formel eller annan 
variabel funktion eller inträffandet av någon händelse vid någon senare tidpunkt (vilket 
kan vara då sådana Värdepapper konverteras eller utbyts eller rättigheter till teckning, 
köp eller förvärv utövas eller vid annan sådan tidpunkt som anges), så ska, avseende 
denna punkt 6(b)(viii), ”C” fastställas genom tillämpning av sådan formel eller variabel 
funktion eller som om den aktuella händelsen inträffar eller hade inträffat på den Angivna 
Dagen och som om sådan konvertering, utbyte, teckning, köp eller förvärv hade inträffat 
på den Angivna Dagen.  

Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen. 

”Ikraftträdandedagen” avser, i förhållande till denna punkt 6(b)(viii), det senare av (i) 
dagen för modifieringen av rättigheterna till konvertering, utbyte, teckning, köp eller 
förvärv som hör till sådana Värdepapper och (ii) den första dagen på vilken den justerade 
Konverteringskursen kan fastställas i enlighet med denna punkt 6(b)(viii). 

(ix) Vissa arrangemang 

Om och närhelst Emittenten eller något Dotterbolag till Emittenten eller (efter anvisning 
eller begäran eller enligt något arrangemang med Emittenten eller något Dotterbolag till 
Emittenten) något annat bolag, person eller entitet ska erbjuda B-aktier eller andra 
Värdepapper i samband med vilket B-aktieägare som en grupp är berättigade att delta i 
arrangemang varigenom sådana B-aktier eller Värdepapper kan förvärvas av dem 
(förutom då Konverteringskursen ska justeras i enlighet med punkterna 6(b)(ii), 6(b)(iii), 
6(b)(iv), 6(b)(v), 6(b)(vi) eller 6(b)(vii) ovan eller 6(b)(x) nedan (eller, om så tillämpligt, 
skulle ha justerats på så sätt om den relevanta emissionen eller tilldelningen skett till 
mindre än 95 % av Gällande Marknadspriset för en B-aktie på den relevanta dagen), ska 
Konverteringskursen justeras genom att multiplicera den Konverteringskurs som är 
gällande omedelbart innan Ikraftträdandedagen med: 
𝐶𝐶 − 𝐵𝐵
𝐶𝐶

 

där: 

A är det Gällande Marknadspriset för en B-aktie på Ex-dagen i förhållande till 
det relevanta erbjudandet; och  

B är det Skäliga Marknadsvärdet på sådan Ex-dag avseende den del av det 
relevanta erbjudandet som är hänförligt till en B-aktie. 

Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen. 

”Ikraftträdandedagen” avser, i förhållande till denna punkt 6(b)(ix), det senare av (i) 
Ex-dagen avseende det relevanta erbjudandet och (ii) den första dagen på vilken den 
justerade Konverteringskursen kan fastställas i enlighet med denna punkt 6(b)(ix). 

(x) Utlösande Händelse 

Om en Kontrollförändring eller en Free Float-Händelse (var och en, en ”Utlösande 
Händelse”) ska inträffa, så ska, vid varje utövande av Konverteringsrättigheter eller 
Slutföranderättigheter där Konverteringsdagen, eller i förekommande fall, 
Slutförandedagen, infaller (a) under Perioden för den Utlösande Händelsen som är 
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tillämplig för sådan Utlösande Händelse eller (b) på en dag som efterföljer Emittentens 
utgivande av ett Meddelande om Frivillig Inlösen med anledning av Villkor 7(b)(i) i 
situationer då förutsättningen angiven i Villkor 7(b)(i) inte skulle ha varit uppfyllt antaget 
(endast avseende denna bestämmelse (b)) att Paritetsvärdet avseende de relevanta 
handelsdagarna hade fastställts endast på basis av den då gällande Konverteringskursen 
men utan tillämpning av Konverteringskursen vid Utlösande Händelse om så tillämpligt, 
ska Konverteringskursen endast avseende sådant utövande (”Konverteringskursen vid 
Utlösande Händelse”) fastställas på det vis som anges nedan: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑃𝑃 =
𝑂𝑂𝐶𝐶𝑃𝑃

�1 + 𝐶𝐶𝑃𝑃 × 𝑐𝑐
𝑡𝑡�

 

 

där:  

"RECP" avser Konverteringskursen vid Utlösande Händelse; 

"OCP" avser den Konverteringskurs som gäller på Konverteringsdagen, eller, i 
förekommande fall, Slutförandedagen;  

"CP" avser Konverteringspremien om 42,5 procent; 

"c" avser antalet dagar från och inklusive den dag en Utlösande Händelse inträffar till 
men exklusive Förfallodagen; och 

"t" avser antalet dagar från och inklusive Closing-dagen till men exklusive 
Förfallodagen.  

(xi) Andra justeringar 

Om Emittenten (efter konsultation med Beräkningsbyrån) fastställer att en justering av 
Konverteringskursen ska göras (eller att det ska fastställas om en justering ska göras) till 
följd av en eller flera omständigheter som inte nämns ovan i detta Villkor 6(b) (även om 
den aktuella omständigheten specifikt uteslutits från tillämpningen av punkterna 6(b)(i) 
till 6(b)(x) ovan), ska Emittenten, på egen bekostnad och på ett rimligt vis, begära att en 
Oberoende Rådgivare beslutar, i konsultation med Beräkningsbyrån, om annorlunda så 
snart som möjligt vilken justering (om någon) av Konverteringskursen är rättvis och 
rimlig för att ta hänsyn till detta och den dag på vilken en sådan justering (om någon) bör 
träda i kraft och vid ett sådant beslut ska sådan justering (om någon) göras och ska träda 
i kraft i enlighet med sådant beslut, med förbehåll för att en justering endast ska göras 
enligt denna punkt 6(b)(xi) om sådan Oberoende Rådgivare ombeds fatta ett sådant beslut 
inte mer än 21 dagar efter den dag då den aktuella omständigheten uppstår och om 
justeringen skulle leda till en sänkning av Konverteringskursen.  

(xii) Modifieringar 

Oaktat ovanstående bestämmelser:  

(A) där händelserna eller omständigheterna som ger upphov till någon justering 
enligt detta villkor 6(b) redan har resulterat eller kommer att resultera i en 
justering av Konverteringskursen eller om de händelser eller omständigheter 
som ger upphov till någon justering uppstår på grund av andra händelser eller 
omständigheter som redan har gett eller kommer att ge upphov till en justering 
av Konverteringskursen eller där mer än en händelse som ger upphov till en 
justering av Konverteringskursen sker inom en så kort tidsperiod att det, enligt 
Emittentens uppfattning, efter konsultation med Beräkningsbyrån, krävs en 
modifiering av tillämpningen av justeringsbestämmelserna för att uppnå det 
avsedda resultatet, ska sådan modifiering göras av tillämpningen av 
justeringsbestämmelserna som en Oberoende Rådgivare kan fastställa, enligt 
sin egen uppfattning, vara lämplig för att ge det avsedda resultatet;    
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(B) sådan modifiering ska göras av tillämpningen av dessa Villkor som kan 
beslutas av en Oberoende Rådgivare, i konsultation med Beräkningsbyrån (om 
annan), att enligt sitt eget tycke vara lämplig (i) för att säkerställa att en 
justering av Konverteringskursen eller den ekonomiska effekten därav inte ska 
beaktas mer än en gång och (ii) för att säkerställa att den ekonomiska effekten 
av en Utdelning inte beaktas mer än en gång; och 

(C) annat än med anledning av Villkor 6(b)(i) ska ingen justering göras som skulle 
resultera i en höjning av Konverteringskursen.  

(xiii) Beräkning av vederlag 

Avseende varje beräkning av vederlag som kan erhållas eller pris med anledning av 
punkterna 6(b)(iv), 6(b)(vi), 6(b)(vii) och 6(b)(viii), ska följande bestämmelser tillämpas:  

(A) det sammanlagda vederlaget som kan erhållas eller pris för B-aktier som 
emitterats mot kontanter ska vara sådant kontant belopp; 

(B) (x) det sammanlagda vederlaget som kan erhållas eller priset för B-aktier som 
ska emitteras eller annars tillgängliggöras vid konverteringen eller utbytet av 
Värdepapper ska anses vara vederlaget eller priset som erhållits eller kan 
erhållas för sådana Värdepapper (oavsett om vid ett eller flera tillfällen) och 
(y) det sammanlagda vederlaget som kan erhållas eller priset för B-aktier som 
ska emitteras eller annars tillgängliggöras vid utövandet av rättigheter till 
teckning som hör till något Värdepapper eller vid utövandet av någon option, 
teckningsoption eller rättighet ska anses vara den del (vilken kan vara hela) av 
vederlaget eller priset som erhållits eller kan erhållas för sådana Värdepapper 
eller, i förekommande fall, för sådana optioner, teckningsoptioner eller 
rättigheter som hänförts av Emittenten till sådana rättigheter till teckning eller, 
i förekommande fall, sådana optioner, teckningsoptioner eller rättigheter eller, 
om ingen sådan del av sådant vederlag eller pris hänförts på så sätt, det Skäliga 
Marknadsvärdet av sådan rättighet till teckning eller, i förekommande fall, 
sådana optioner, teckningsoptioner eller rättigheter som vid den relevanta Ex-
dagen som avses i punkt 6(b)(iv) eller som vid den relevanta dagen för det 
första offentliga tillkännagivandet som avses i punkt 6(b)(vi), eller 6(b)(viii), 
såsom fallet må vara, plus i fall av varje av (x) och (y) ovan, det ytterligare 
minsta vederlag som kan erhållas eller priset (om något) vid konvertering eller 
utbyte av sådana Värdepapper, eller vid utövandet av sådana rättigheter till 
teckning som är kopplade därtill eller, i förekommande fall, vid utövandet av 
sådana optioner, teckningsoptioner eller rättigheter och (z) vederlaget som kan 
erhållas eller priset per B-aktie vid konvertering eller utbyte av, eller vid 
utövandet av sådana rättigheter till teckning som är kopplade till, sådana 
Värdepapper eller, i förekommande fall, vid utövandet av sådana optioner, 
teckningsoptioner eller rättigheter ska vara det sammanlagda vederlaget eller 
priset som avses i (x) eller (y) ovan (såsom fallet må vara) dividerat med antalet 
B-aktier som ska emitteras till den ursprungliga konverterings-, bytes- eller 
teckningskursen vid sådan konvertering eller sådant utbyte eller utövande, allt 
såsom bestämt av Beräkningsbyrån; 

(C) om vederlaget eller priset som fastställts i enlighet med (A) eller (B) ovan (eller 
någon komponent därav) ska uttryckas i en valuta som inte är den Relevanta 
Valutan (annat än i situationer där sådant vederlag också uttrycks i den 
Relevanta Valutan, i vilket fall sådant vederlag ska behandlas såsom uttryckt i 
den Relevanta Valutan till ett belopp lika stort som beloppet av sådant vederlag 
när så uttryckt i den Relevanta Valutan), ska det konverteras av 
Beräkningsbyrån till den Relevanta Valutan till Rådande Kurs på den relevanta 
Ex-dagen (avseende punkt 6(b)(iv)) eller den relevanta dagen för det första 
offentliga tillkännagivandet (avseende punkt 6(b)(vi), 6(b)(vii) eller 6(b)(viii), 
såsom fallet må vara);  

(D) vid fastställande av vederlaget eller priset i enlighet med ovan, ska inget avdrag 
göras  för eventuella provisioner eller avgifter (hur än beskrivna) eller utgifter 
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som betalats eller uppkommit för garanti, placering eller förvaltning av 
emissionen av aktuella B-aktier eller sådana andra Värdepapper eller optioner, 
teckningsoptioner eller rättigheter, eller på annat sätt i samband därmed; 

(E) vederlaget eller priset ska fastställas såsom angivet ovan på basis av vederlaget 
eller priset som erhållits, kan erhållas, betalats eller kan betalas, oavsett om 
hela eller delar av detta erhållits, kan erhållas, betalats eller kan betalas av eller 
till Emittenten eller annan entitet;   

(F) om B-aktier ska emitteras som en del av samma transaktion eller vara 
emitterbara mot ett vederlag som kan erhållas i en eller i olika valutor så ska 
vederlaget som kan erhållas per B-aktie fastställas genom att dividera det 
sammanlagda vederlaget (fastställt såsom ovan angivet och konverterat, om 
och i den utsträckning som det inte har angetts i den Relevanta Valutan, till 
den Relevanta Valutan såsom ovan angivet) med det sammanlagda antalet B-
aktier som så emitterats;    

(G) hänvisningar till ”kontanter” i dessa Villkor inkluderar varje löfte eller 
åtagande att betala kontant eller frisläppande eller utsläckning av, eller 
kvittning mot, ett ansvar eller en skyldighet att betala ett kontant belopp; och    

(H) vid fastställandet av vederlaget eller priset i enlighet med ovan, i situationen 
då en riktad emission av B-aktier vidtas av Emittenten, så kommer, med 
anledning av registreringsförfarandet hos Bolagsverket som krävs enligt 
svensk lag, berörd slutförandeagent att betala ett kvotvärde för B-aktierna för 
att främja sådan registrering; sådant kvotvärde kommer inte att betraktas som 
det faktiska pris som betalats för sådana B-aktier och det fullständiga 
teckningspris som Emittenten mottagit för sådana B-aktier kommer att beaktas 
i syfte att fastställa mottaget vederlag. 

(c) Justering till Konverteringsdagen, det Ytterligare Alternativa Kontantbeloppet 

(i) Om Registreringsdagen (som definierats i Villkor 6(i)) i förhållande till något utövande 
av Konverteringsrättigheter skulle, bortsett från bestämmelserna i detta Villkor 6(c) vara 
efter dagen ("Antagen avstämningsdag" med avseende på den relevanta 
konsolideringen, omklassificeringen, omstrukturering eller underindelningen, eller 
emissionen, distributionen, tilldelningen eller erbjudandet eller modifieringen (enligt 
nedan)) vilken är (A) avstämningsdag för eventuell konsolidering, omklassificering, 
omstrukturering eller underindelning som nämns i Villkor 6(b)(i), eller (B) 
avstämningsdag eller annan förfallodag för fastställande av rätt till sådan emission, 
distribution, tilldelning eller erbjudande (i förekommande fall) som nämns i Villkor 
6(b)(ii), 6(b)(iii), 6(b)(iv), 6(b)(v) eller 6(b)(ix), eller (C) dagen för det första offentliga 
tillkännagivandet av villkoren för en sådan emission eller tilldelning som nämns i Villkor 
6(b)(vi) och 6(b)(vii) eller av villkoren för någon sådan ändring som nämns i Villkor 6 
(b)(viii), under omständigheter där Konverteringsdagen infaller innan den aktuella 
justeringen av Konverteringskursen träder i kraft i enlighet med Villkor 6 (b), då ska 
hänvisningar i dessa villkor till Konverteringsdagen (förutom i enlighet med Villkoren 
5(b) och 6(j)) (och relaterade definitioner och bestämmelser)), anses för alla ändamål vara 
en hänvisning till den dagen då justeringen träder i kraft, och Emittenten ska (om 
tillämpligt) vidta alla nödvändiga åtgärder för att upphäva den ursprungliga ansökan om 
registrering hos Bolagsverket och säkerställa att registreringen hos Bolagsverket av de B-
aktier som ska utfärdas så snart som möjligt efter Konverteringsdagen (bestämt i enlighet 
med ovan), förutsatt att om enligt Villkor 6(b)(ii), 6(b)(iii), 6(b)(iv), 6(b)(v) eller 6(b)(xi) 
den relevanta Konvertibelinnehavaren har rätt att erhålla aktuella B-aktier, Värdepapper 
eller Utdelning avseende B-aktier som ska utfärdas eller levereras, ska ingen sådan 
justering genomföras i förhållande till den denna händelse och Konverteringsdagen ska 
inte justeras på sådant sätt. 

(ii) Om en Retroaktiv Justering inträffar i samband med ett utövande av någon 
Slutföranderättighet och en handelsdag som ingår i den Beräkningsperioden för det 
Alternativa Kontantbeloppet för sådant utövande av Slutföranderättigheter inträffar på 



 

31 
 

eller efter Antagen Förfallodag med avseende på sådan Retroaktiv Justering, ska 
Emittenten betala ett tilläggsbelopp till den relevanta Konvertibelinnehavaren (det 
"Ytterligare Alternativa Kontantbeloppet") beräknat av Beräkningsbyrån och i 
enlighet med Marknadspriset för ett sådant antal B-aktier (vid behov avrundat nedåt till 
närmaste hela antal B-aktier) (om några) som är lika med det med vilket antalet 
Kontantavräknade B-aktier skulle ha ökats om den aktuella justeringen av 
Konverteringskursen hade gjorts och trätt i kraft omedelbart före den aktuella 
Slutförandedagen, allt bestämt av Beräkningsbyrån. 

(iii) Emittenten ska betala det Ytterligare Alternativa Kontantbeloppet senast fem affärsdagar 
i Stockholm efter utgången av den relevanta Beräkningsperioden för det Alternativa 
Kontantbeloppet genom överföring till ett Svenska Kronor-konto hos en bank i 
Stockholm i enlighet med instruktionerna i aktuellt Slutförandemeddelande. 

(d) Beslut och fastställande av Beräkningsbyrån eller en Oberoende Rådgivare 

Justeringar av Konverteringskursen ska bestämmas och beräknas av Beräkningsbyrån på begäran 
av Emittenten och/eller, i den utsträckning som anges i Villkoren och på begäran av Emittenten, 
av en Oberoende Rådgivare. 

Justeringar av Konverteringskursen beräknat av Beräkningsbyrån eller, i tillämpliga fall, av en 
Oberoende Rådgivare och alla andra beslut som görs av Beräkningsbyrån eller, i tillämpliga fall, 
en Oberoende Rådgivare eller ett uttalande från en Oberoende Rådgivare, ska i enlighet med dessa 
Villkor alltid genomföras i god tro och ska vara slutgiltiga och bindande (i avsaknad av uppenbart 
fel) för Emittenten, Förvaltaren, Konvertibelinnehavarna, Beräkningsbyrån (i händelse av ett 
beslut av en Oberoende Rådgivare) samt Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenterna. 

Beräkningsbyrån kan, på Emittentens bekostnad, i alla ärenden (inklusive, men inte begränsat till, 
alla rättsliga och legala frågor), rådfråga juridiska eller andra professionella rådgivare och ska 
kunna förlita sig på, och är inte ansvarig och ska inte åläggas något ansvar gentemot Förvaltaren, 
Konvertibelinnehavarna eller Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenterna för 
någonting som görs, eller utelämnats att göras, relaterat till den frågan i god tro, i enlighet med 
sådan rådgivarens yttrande. 

Beräkningsbyrån ska agera enbart på begäran från och uteslutande som agent för Emittenten och i 
enlighet med dessa Villkor. Varken Beräkningsbyrån (agerandes i sådan egenskap) eller någon 
Oberoende Rådgivare som utsetts i samband med Konvertiblerna (agerandes i sådan egenskap) 
kommer därigenom att få några skyldigheter gentemot eller anses agera som agent eller som 
resultat av ett förtroendeförhållande och ska inte hållas ansvariga och ska inte åta sig något ansvar 
avseende sådant som har gjorts, eller utelämnats att göras i god tro, i dess egenskap av 
Beräkningsbyrå gentemot Förvaltaren, Konvertibelinnehavarna eller Betalnings-, Överförings- 
och Konverteringsagenterna.  

Om det efter samråd mellan Emittenten och Beräkningsbyrån uppstår tvivel gällande om en 
justering skall göras av Konverteringskursen eller om hur lämplig justering av 
Konverteringskursen ska ske eller gällande från vilken dag en sådan justering ska träda i kraft, och 
efter samråd mellan Emittenten och en Oberoende Rådgivare, ska ett skriftligt uttalande från en 
sådan Oberoende Rådgivare om detta vara avgörande och bindande för Emittenten, 
Konvertibelinnehavarna, Beräkningsbyrån (om annan) och Förvaltaren, förutom vid fall av  
uppenbara fel. 

(e) Aktie- eller Optionsprogram, Återinvesteringsplaner för Utdelning 

Ingen justering kommer att göras av Konverteringskursen där B-aktier eller andra Värdepapper 
(inklusive, men inte begränsat till, rättigheter, teckningsoptioner och optioner) utfärdas, erbjuds, 
utnyttjas, tilldelas, köps, reserveras, modifieras eller tilldelas (i) till, eller till förmån för anställda 
eller tidigare anställda (inklusive styrelseledamöter som innehar eller tidigare innehar 
verkställande kontor eller icke-verkställande kontor, konsulter eller tidigare konsulter, eller en 
sådan persons tjänsteföretag) eller deras makar eller släktingar, i varje fall, av Emittenten eller 
något av dess Dotterbolag eller något intresseföretag eller till en förvaltare eller företrädare som 
ska hållas till förmån för en sådan person, i något sådant fall enligt något aktie- eller options- eller 
incitamentsprogram eller (ii) enligt någon återinvesteringsplan för utdelning eller annan liknande 
plan. 
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(f) Avrundning nedåt och Meddelande om Justering till Konverteringskursen 

Vid varje justering ska den resulterade Konverteringskursen, om inte en integrerad multipel på 
0,0001 kronor, avrundas nedåt till närmaste helmultipel på 0,0001 kronor. Ingen justering ska 
göras av Konverteringskursen om en sådan justering (avrundad nedåt om tillämpligt) skulle vara 
mindre än en procent av då gällande Konverteringskurs. Eventuella justeringar som inte krävs 
och/eller belopp med vilket Konverteringskursen har avrundats nedåt ska skjutas fram och tas med 
i beräkningen vid varje efterföljande justering, och sådan efterföljande justering ska göras på basis 
av att justeringen som inte krävs hade utförts vid relevant tidpunkt och/eller, i förekommande fall, 
att den relevanta avrundningen inte hade utförts. 

Meddelande om eventuella justeringar av Konverteringskursen ska ges av Emittenten till 
Konvertibelinnehavarna i enlighet med Villkor 17 och till Förvaltaren och Huvudsakliga 
Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagent omedelbart efter fastställandet av detta. 

Konverteringskursen ska under inga omständigheter sänkas till under nominellt eller motsvarande 
värde för B-aktierna eller sänkas så att B-aktierna vid konvertering av Konvertiblerna ges ut under 
omständigheter som inte är tillåtna enligt tillämpliga lagar eller förordningar. Emittenten åtar sig 
att inte vidta några åtgärder och ska säkerställa att inga åtgärder vidtas, som annars skulle resultera 
i en justering av Konverteringskursen till under det nominella eller motsvarande värdet eller någon 
annan miniminivå som tillåts enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller som annars skulle 
resultera i att B-aktier måste utfärdas eller överföras och levereras under omständigheter som inte 
är tillåtna enligt tillämpliga lagar eller förordningar. 

(g) Relevant Händelse 

Inom 14 dagar efter inträffandet av en Relevant Händelse ska Emittenten meddela 
Konvertibelinnehavarna detta i enlighet med Villkor 17, till Förvaltaren och Huvudsaklig 
Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagent ("Meddelande om Relevant Händelse"). Ett 
sådant meddelande ska innehålla ett uttalande som informerar Konvertibelinnehavarna om deras 
rätt att utöva sina Slutföranderättigheter eller, i förekommande fall, Konverteringsrättigheter i 
enlighet med dessa villkor och deras rätt att utöva sina möjligheter att kräva inlösen av sina 
Konvertibler i enlighet med villkor 7(e). 

Sådant meddelande ska även ange: 

(i) all för Konvertibelinnehavarna väsentlig information avseende den Utlösande Händelsen; 

(ii) Konverteringskursen omedelbart innan förekomsten av den Utlösande Händelsen, i 
förekommande fall, och Konverteringskursen vid den Relevant Händelsen som är 
tillämplig enligt villkor 6(b)(x) under Perioden för Relevant Händelsen, på grundval av 
Konverteringskursen som gällde omedelbart före förekomsten av den Utlösande 
Händelsen (men, för att undvika tvivel, om någon annan justering av 
Konverteringskursen träder i kraft under Perioden för den Utlösande Händelsen, ska ett 
utövande av Konverteringsrättigheter eller Slutföranderättigheter där Dag för 
Slutförandemeddelande eller Dag för Konverteringsmeddelande, i förekommande fall, 
faller under Perioden för den Utlösande Händelsen ska Konverteringskursen för den 
Utlösande Händelsen bestämmas med hänvisning till ett sådan Dag för 
Slutförandemeddelande eller Dag för Konverteringsmeddelande, som anges i villkor 6 
(b)(x)); 

(iii) Slutkursen för B-aktierna på den senaste praktiskt rimliga dagen före publiceringen av ett 
sådant meddelande; 

(iv) den sista dagen av Perioden för den Utlösande Händelsen; 

(v) Säljoptionsdagen; och 

(vi) annan information hänförlig till den Utlösande Händelsen som Förvaltaren kan behöva. 

Förvaltaren är inte skyldig att övervaka eller vidta några åtgärder för att fastställa om en Utlösande 
Händelse eller någon annan händelse som kan leda till en Utlösande Händelse har inträffat eller 
kan inträffa och är inte ansvarig eller förpliktad gentemot Konvertibelinnehavarna eller någon 
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annan person för någon form av förlust till följd av förseningar eller underlåtenhet att vidta sådana 
åtgärder. 

(h) Förfarande för utövande av Slutföranderättigheter och Konverteringsrättigheter 

Med förbehåll för vad som anges i Villkor 6(a), och endast under Slutförandeperioden, kan 
Slutföranderättigheter utövas av en Konvertibelinnehavare och, om Aktieägarbeslutet antas, från 
och med den Fysiska Slutförandedagen, kan Konverteringsrättigheterna utövas av en 
Konvertibelinnehavare under Konverteringsperioden, var och en genom att leverera den relevanta 
Konvertibeln till det angivna kontoret för någon av samtliga Betalnings-, Överförings- och 
Konverteringsagenter, under dess vanliga öppettider, åtföljd av ett vederbörligen ifyllt och 
undertecknat meddelande om slutförande (och sådan annan information som Betalnings-, 
Överförings- och Konverteringsagenten kräver) (ett "Slutförandemeddelande") eller, i 
förekommande fall, konvertering (ett "Konverteringsmeddelande") i den form (för tillfället 
aktuell) som kan erhållas från alla Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenter eller, vid 
ett Konverteringsmeddelande, sådan annan form som är acceptabel för Betalnings-, Överförings- 
och Konverteringsagenten. Slutföranderättigheter eller, i förekommande fall, 
Konverteringsrättigheter ska utövas med beaktande av i varje enskilt fall tillämplig 
skattelagstiftning eller andra lagar eller förordningar som är tillämpliga i den jurisdiktion där det 
angivna kontoret för Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenten till vilken relevant 
Slutförandemeddelande eller Konverteringsmeddelande levereras finns. 

Om sådan leverans av relevanta Konvertibler och Slutförandemeddelande eller, i förekommande 
fall, Konverteringsmeddelande görs efter normala öppettider eller på en dag som inte är en 
bankdag på platsen för det angivna kontoret för den aktuella Betalnings-, Överförings- och 
Konverteringsagenten, ska sådan leverans anses, i enlighet med dessa Villkor, ha gjorts 
nästföljande bankdag på relevant plats, som beskrivet ovan. 

Varje avgörande om huruvida något Slutförandemeddelande eller Konverteringsmeddelande har 
genomförts och levererats på rätt sätt ska göras av Emittenten och ska, utom vid uppenbart fel, 
vara avgörande och bindande för Förvaltaren, Betalnings-, Överförings- och 
Konverteringsagenterna, Registratorn och aktuell Konvertibelinnehavare. 

Slutföranderättigheter eller, i förekommande fall, Konverteringsrättigheter får endast utövas med 
avseende på den Auktoriserade Valören av Konvertibeln. 

Ett Slutförandemeddelande eller ett Konverteringsmeddelande ska, när det har levererats, vara 
oåterkalleligt. 

Dag då ett Slutförandemeddelande eller Konverteringsmeddelande meddelas (eller bedöms ha 
meddelats) enligt ovanstående ska anses vara "Dag för Slutförandemeddelande" alternativt "Dag 
för Konverteringsmeddelande". 

"Slutförandedagen" (med avseende på utövandet av Slutföranderättigheter) ska vara bankdagen 
i Stockholm omedelbart efter Dag för Slutförandemeddelande. "Konverteringsdagen" (med 
avseende på utövandet av Konverteringsrättigheter) ska vara (med förbehåll för vad som anges i 
Villkor 6(c)) bankdagen i Stockholm omedelbart efter Dag för Konverteringsmeddelande.  

Emittenten ska betala för alla kapital-, stämpel-, utfärdande- och registrerings- och överförings-    
-skatter och -tullar som ska betalas i Konungariket Sverige, eller i någon annan jurisdiktion där 
Emittenten kan ha sitt säte eller sin hemvist eller vars beskattningsjurisdiktion denna kan omfattas 
av i allmänhet, avseende utfärdande eller överlåtelse och leverans av B-aktier i samband med sådan 
utövande av Konverteringsrättigheter ("Angivna Skatter")). Om Emittenten inte betalar sådana 
Angivna Skatter, ska den aktuella innehavaren ha rätt att buda och betala samma, och Emittenten 
förbinder sig som en separat och oberoende bestämmelse, att ersätta och hålla skadeslös varje 
Konvertibelinnehavare för betalning av detta och eventuella påföljder som ska betalas med 
avseende på detta. 

En Konvertibelinnehavare som utövar Slutföranderättigheter eller Konverteringsrättigheter måste, 
i förekommande fall, betala direkt till berörda myndigheter för alla kapital-, stämpel-, utfärdande-
, registrerings- och överförings- -skatter och -tullar som uppstår vid utövandet av 
Slutförandesrättigheter eller Konverteringsrättigheter, i förekommande fall (förutom Angivna 
Skatter). En Konvertibelinnehavare måste också betala alla, om några, skatter som läggs på den 
och som uppkommer som resultat av avyttring eller ansedd avyttring av en Konvertibel eller ränta 
däri i samband med utövandet av Slutföranderättigheter eller Konverteringsrättigheter, i 
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förekommande fall, eller som resultat av en avyttring eller ansedd avyttring av B-aktier, av den 
(förutom Angivna Skatter). Alla sådana kapital-, stämpel-, utfärdande-, registrerings-, överförings- 
-skatter eller -tullar eller andra skatter som betalas av en Konvertibelinnehavare kallas 
"Konvertibelinnehavarskatt".  

Varken Förvaltaren, Beräkningsbyrån, Registratorn eller någon Betalnings-, Överförings- och 
Konverteringsagent ska vara ansvarig för att avgöra om någon Angiven Skatt eller 
Konvertibelinnehavarskatt ska betalas eller beloppet därav och ska inte vara ansvarig eller 
förpliktad i någon mån för att Emittenten underlåter att betala sådana Angivna Skatter eller att en 
Konvertibelinnehavare underlåter att betala sådana Konvertibelinnehavarskatter.  

(i) B-aktier 

Den eller de personer som specificeras för sådana ändamål i det relevanta 
Konverteringsmeddelandet kommer att bli den eller de registrerade innehavaren eller innehavarna 
av det antal B-aktier som kan emitteras vid konvertering med verkan från den dag då denna person 
eller dessa personer registreras i Emittentens aktieregister genom registrering i aktieregistren som 
upprätthålls hos Euroclear ("Registreringsdag"). Registrering i aktieregistret som upprätthålls hos 
Euroclear kommer att ske efter registrering av sådana B-aktier hos Bolagsverket. De B-aktier som 
emitteras och registreras vid konvertering av Konvertiblerna kommer att vara fullt betalda och 
kommer i alla avseenden att rankas pari passu med de B-aktier som är utfärdade vid relevant 
Registreringsdag, förutom att sådana B-aktier inte kommer att kvalificeras för någon form av 
utdelning eller annan avkastning som beslutats om eller genomförts, där beslutandet av sådan rätt 
är hänförligt till en avstämningsdag eller annan förfallodag som inföll före sådan Registreringsdag. 

Före Registreringsdagen kommer sådana B-aktier att registreras i Emittentens aktieregister på 
interimistisk basis (Interimsaktie) i enlighet med Reglerna och berättigar innehavarna att utöva 
rösträtt. 

Emittenten kommer att fullgöra sina skyldigheter i enlighet  med mottagna 
Konverteringsmeddelanden om utövandet av Konverteringsrättigheter genom tilldelning och 
emission av nya B-aktier. Leverans av de nya B-aktierna sker enbart genom kontoföring hos 
Euroclear och inga fysiska aktiebrev kommer att levereras avseende B-aktierna. 

Emittenten kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att ansöka om sådan registrering senast den 
tionde bankdagen i Stockholm efter den aktuella Konverteringsdagen ("Schemalagd 
Slutförandedag") (och kommer att säkerställa att relevant ansökan om registrering görs senast 
den femte bankdagen i Stockholm före Schemalagd Slutförandedag). Om en Konverteringsdag 
anses vara justerad under de omständigheter som anges i Villkor 6(c), ska Emittenten vidtaga alla 
rimliga åtgärder för att avbryta den ursprungliga ansökan om registrering hos Bolagsverket och 
för att säkerställa registreringen hos Bolagsverket avseende alla B-aktier som ska emitteras så snart 
som möjligt och under alla omständigheter säkerställa att så sker senast den vid Schemalagd 
Slutförandedag (bestämd på grundval av den justerade Konverteringsdagen). 

(j) Ränta på Konvertering eller vid Slutförande 

Med undantag av vad som anges nedan ska ingen betalning eller justering göras vid utnyttjande 
av Slutföranderättigheter eller, i förekommande fall, Konverteringsrättigheter, för räntor som 
annars skulle ha tillkommit på aktuella Konvertibler sedan senaste Räntebetalningsdag före 
Slutförandedagen eller i förekommande fall Konverteringsdagen för sådana Konvertibler (eller, 
om sådan Slutförandedag eller, i förekommande fall, Konverteringsdag faller före den första 
Räntebetalningsdagen, sedan Closing-Dagen). 

Om ett meddelande som kräver inlösen av Konvertiblerna ges, i enlighet med Villkor 7(b) eller 
7(c), på eller efter den femtonde bankdagen i Stockholm före en avstämningsdag eller annan 
förfallodag för fastställande av sådan rätt som uppkommit sedan den senaste Räntebetalningsdagen 
(eller om det är avseende den första Ränteperioden, sedan Closing-dagen) avseende Utdelning 
eller annan avkastning som betalas för B-aktier där ett sådant meddelande anger en dag för inlösen 
som faller på eller före den dag som är 14 bankdagar i Stockholm efter Räntebetalningsdagen som 
följer efter en sådan avstämningsdag eller annan förfallodag för fastställande av sådan rätt, ska 
ränta tillfalla i enlighet med den nivå som anges i Villkor 5(a) på Konvertibler för vilka 
Slutföranderättigheterna eller, i förekommande fall, Konverteringsrättigheterna ska ha utnyttjats 
och för vilka Slutförandedagen eller, i förekommande fall, Konverteringsdagen infaller efter en 



 

35 
 

sådan avstämningsdag eller annan förfallodag för fastställande av sådan rätt och på eller före 
Räntebetalningsdagen som följer sådan avstämningsdag avseende sådan Utdelning eller annan 
avkastning, i varje enskilt fall från och med föregående Räntebetalningsdag (eller, om sådan 
Slutförandedag eller, i förekommande fall, Konverteringsdag infaller före den första 
Räntebetalningsdagen, från och med Closing-dagen) till men exklusive sådan Slutförandedag 
eller, i förekommande fall, Konverteringsdag. 

Emittenten ska betala all sådan ränta senast 10 bankdagar i Stockholm efter aktuell Slutförandedag 
eller, i förekommande fall, Konverteringsdag genom överföring till ett SEK-konto hos en bank i 
Stockholm i enlighet med instruktioner från aktuell Konvertibelinnehavare i det aktuella 
Slutförandemeddelandet eller i förekommande fall Konverteringsmeddelandet. 

(k) Köp eller Inlösen av B-aktier 

Emittenten eller varje Dotterbolag till Emittenten kan utöva sådana rättigheter vilka de från tid till 
annan kan utöva för att köpa eller lösa in eller återköpa Emittentens aktier (inklusive B-aktier) 
eller annat depåbevis eller andra bevis eller certifikat som representerar detsamma utan samtycke 
från Konvertibelinnehavarna.  

(l) Ingen övervakningsskyldighet  

Ingen av Förvaltaren, Beräkningsbyrån, den Huvudsakliga Betalnings-, Överförings- och 
Konverteringsagenten eller Registratorn ska ha någon skyldighet att övervaka om någon händelse 
eller omständighet har inträffat eller existerar, eller kan inträffa eller existera, och som kräver eller 
kan innebära att det krävs en justering av Konverteringskursen och kommer inte att vara ansvarig 
eller förpliktad gentemot någon person för någon form av förlust som uppstår till följd av ett 
underlåtande av detta, och inte heller ska Förvaltaren, den Huvudsakliga Betalnings-, Överförings- 
och Konverteringsagenten, Registratorn eller Beräkningsbyrån vara ansvarig eller förpliktad 
gentemot någon person (förutom för Beräkningsbyrån, som gentemot Emittenten kan åläggas 
sådant ansvar i enlighet med relevanta bestämmelser i Beräkningsbyråavtalet) för att avgöra om 
en justering av Konverteringskursen krävs eller bör genomföras och inte heller avseende 
fastställandet eller beräkningen av någon sådan justering. 

(m) Konsolidering, sammanslagning eller fusion 

Utan att det påverkar Villkor 6(b)(x), i händelse av konsolidering, sammanslagning eller fusion av 
Emittenten med något annat företag (annat än då det utgör en Kontrollförändring eller en 
konsolidering, sammanslagning eller fusion där Emittenten är den entitet där bolaget fortsatt 
bedrivs) (en "Verksamhetsefterträdare"), kommer Emittenten omedelbart att meddela 
Konvertibelinnehavarna och Förvaltaren om en sådan händelse och kommer att vidta samtliga de 
åtgärder som krävs, med förbehåll för tillämplig lag (inklusive utfärdandet av en kompletterande 
handling till eller ändring av Förvaltningsurkunden): 

(i) för att säkerställa att Verksamhetsefterträdaren ersätter Emittenten som huvudsaklig 
gäldenär avseende Konvertiblerna och enligt Förvaltningsurkunden; 

(ii) för att säkerställa att varje dåvarande utestående Konvertibel (under den period då 
Konverteringsrättigheter kan utövas) konverteras till aktiekapital (eller liknande) i 
Verksamhetsefterträdaren, på basis av sådana grunder och med en Konverteringskurs 
(med förbehåll för justering enligt dessa Villkor) som bestäms av en Oberoende 
Rådgivare (var och en "Konverteringsrättighetssöverföring"); och 

(iii) för att säkerställa att Förvaltningsurkunden (med genomförda ändringar eller 
kompletteringar om så är tillämpligt) och Villkoren ger väsentligen samma eller 
likvärdiga befogenheter, skydd, rättigheter och förmåner till Förvaltaren och 
Konvertibelinnehavarna efter införandet av sådan konsolidering, sammanslagning eller 
fusion som lämnats till Förvaltaren och Konvertibelinnehavarna före införandet av sådan 
konsolidering, sammanslagning eller fusion, mutatis mutandis, enligt vad som fastställts 
av en Oberoende Rådgivare. 

Uppfyllandet av de krav som anges i bestämmelserna (i), (ii) och (iii) i detta Villkor 6(m) av 
Emittenten kallas här för en "Tillåten fusion". Oaktat någon annan bestämmelse i dessa Villkor 
ska en Tillåten Fusion inte leda till ett brott mot ett åtagande, anses utgöra en Händelse av 
Bristande Fullgörelse eller på annat sätt leda till någon överträdelse av någon bestämmelse i dessa 
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Villkor eller Förvaltningsurkunden. Efter förekomsten av en Tillåten Fusion kommer hänvisningar 
i dessa Villkor,i Förvaltningsurkunden och i Agentavtalet till "Emittenten" att tolkas som 
hänvisningar till den Verksamhetsefterträdare. 

På begäran av Emittenten, men med förbehåll för att Emittenten uppfyller bestämmelserna i (i), 
(ii) och (iii) i detta Villkor 6(m), ska Förvaltaren (på Emittentens bekostnad) utan kravet på 
samtycke eller godkännande av Konvertibelinnehavarna, vara skyldig att instämma med 
Emittenten i att använda sina rimliga ansträngningar för att genomföra 
Konverteringsrättighetsöverföringar och de byten och andra ändringar som avses i (i) och (iii) ovan 
(inklusive, inter alia, utfärdandet av en kompletterande handling till eller ändring av 
Förvaltningsurkunden), förutsatt att Förvaltaren inte är skyldig att instämma om det enligt 
Förvaltarens uppfattning skulle (i) påtvinga den mer betungande skyldigheter eller utsätta den för 
eventuella ytterligare skyldigheter, ansvar eller förpliktelser eller minska eller ändra de rättigheter 
och/eller skyddsbestämmelser som den ges i dessa Villkor, Förvaltningsurkunden eller Agentvtalet 
(inklusive, för att undvika tvivel, eventuella kompletterande förvaltningsurkunder eller 
kompletterande agentavtal) på något sätt eller (ii) utsätta den för något ansvar för vilket den inte 
har hållits skadeslös och/eller säkrats mot och/eller förfinansierats till dess tillfredsställelse. 

Om, efter samråd med Beräkningsbyrån, det uppstår tvivel om hur beslut, beräkningar eller 
justeringar som specifikt krävs att de utförs  av Beräkningsbyrån enligt dessa Villkor ska utföras 
efter sådan konsolidering, sammanslagning eller fusion, ska ett skriftligt uttalande från en 
Oberoende Rådgivare med avseende på detta vara avgörande och bindande för 
Verksamhetsefterträdaren, Emittenten, Förvaltaren, Konvertibelinnehavarna, Beräkningsbyrån 
och alla andra parter, utom vid uppenbara fel. 

Ovanstående bestämmelser i detta Villkor 6(m) kommer att gälla, mutatis mutandis, för alla 
efterföljande konsolideringar, sammanslagningar eller fusioner. 

7. Inlösen och köp 

(a) Slutligt Inlösen 

Om de inte tidigare köpts och annullerats, lösts in eller slutförts eller konverterats enligt vad som 
anges här, kommer Konvertiblerna att lösas in till sitt nominella belopp på Förfallodagen. 
Konvertiblerna får endast lösas in före Förfallodagen enligt beslut av Emittenten i enlighet med 
Villkor 7(b), (c) eller (d) och Konvertibelinnehavare får endast kräva att Emittenten löser in 
Konvertiblerna före Förfallodagen i enlighet med Villkor 7(f). 

(b) Inlösen efter Beslut av Emittenten 

Genom att ge inte mindre än 30 och inte mer än 60 dagars varsel (ett "Meddelande om Frivillig 
Inlösen") till Konvertibelinnehavarna i enlighet med Villkor 17, till Förvaltaren och Huvudsaklig 
Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagent kan Emittenten lösa in alla, men inte endast 
några, av Konvertiblerna på den dag ("Dag för Frivillig Inlösen") som anges i det Frivilliga 
Inlösenmeddelandet till deras nominella belopp, tillsammans med upplupen men obetald ränta upp 
till (men exklusive) Dagen för Frivillig Inlösen: 

(i) när som helst den 9 april 2024 eller senare ("Första Inlösendag"), om Paritetsvärdet på 
var och en av minst 20 handelsdagar under en period av 30 på varandra följande 
handelsdagar som slutar högst 7 handelsdagar före utfärdandet av aktuellt Meddelande 
om Frivillig Inlösen har överstigit 2 600 000 kronor, vilket ska ha verifierats av 
Beräkningbyrån vid en begäran av Emittenten; eller 

(ii) när som helst om, före dagen då den aktuella Frivilliga Inlösenmeddelandet har avgivits, 
Slutföranderättigheter och/eller Konverteringsrättigheter har utövats och/eller förvärvats 
(och motsvarande annulleringar) och/eller inlösen har utförts med avseende på 85 procent 
eller mer av det nominella beloppet för de ursprungligen emitterade Konvertiblerna (som 
för detta ändamål ska omfatta alla Ytterligare Konvertibler som emitterats före den dag 
då det Frivilliga Inlösenmeddelandet utfärdas). 

(c) Inlösen med anledning av icke-godkännande av Aktieägarbeslut 

Emittenten (i) kan om Bolagsstämman har hållits och Aktieägarbeslut har presenterats men inte 
har antagits vid en sådan Bolagsstämma, eller (ii) ska, om Bolagsstämman inte har hållits, meddela 
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(ett "Meddelande om Aktieägarhändelse") till Konvertibelinnehavarna, Förvaltaren och 
Huvudsaklig Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagent i enlighet med Villkor 17, senast 
den 10:e bankdagen i Stockholm efter Long Stop-Dagen att Emittenten kommer att lösa in alla, 
men inte enbart några, av Konvertiblerna, den dag som infaller 5 bankdagar i Stockholm efter 
utgången av Bestämmandeperioden för Skäligt Konvertibelvärde ("Inlösendag vid 
Aktieägarhändelse") till det högsta av (x) 102 procent av deras nominella belopp, tillsammans 
med upplupen men obetald ränta till (men exklusive) Inlösendag vid Aktieägarhändelse och (y) 
102 procent av det Skäliga Konvertibelvärdet, tillsammans med upplupen men obetald ränta till 
(men exklusive) Inlösendag vid Aktieägarhändelse. 

”Skäligt Konvertibelvärde" betyder, för varje Konvertibel, bestämt av en Oberoende Rådgivare, 
det aritmetiska genomsnittet (avrundat till närmaste helmultipel på 0,01 kronor, där 0,005 kronor 
avrundas uppåt) av det skäliga marknadsvärdet (som bestämts av en sådan Oberoende Rådgivare 
och anses vara lämpligt på grundval av en allmänt accepterad marknadsvärderingsmetod och med 
beaktande av sådana faktorer som den anser lämplig, inklusive men utan begränsning till 
marknadspriset per B-aktie, direktavkastningen för en B-aktie, volatiliteten på ett sådant 
marknadspris, rådande räntenivåer, kreditspridningen på andra relevanta konvertibler utfärdade av 
Emittenten (om sådana finns) och villkoren för Konvertiblerna, och under antagande för detta 
ändamål att Aktieägarbeslutet hade antagits före början av Bestämmandeperioden för Skäligt 
Konvertibelvärde) vid slutet av bankdagen för varje handelsdag under Bestämmandeperioden för 
Skäligt Konvertibelvärde. 

"Bestämmandeperioden för Skäligt Konvertibelvärde" avser den period på 5 på varandra 
följande handelsdagar som börjar på handelsdagen efter dagen för Meddelande om 
Aktieägarhändelse. 

"Aktieägarbeslut" avser en eller flera resolutioner som vederbörligen har godtagits, godkänts eller 
antagits vid en Bolagsstämma för Emittentens aktieägare, med godkännande av Styrelsens förslag 
att göra Konvertiblerna konverterbara till B-aktier, samtidigt som aktieägarnas företrädesrätt 
avvisas vilket medför en ökning av aktiekapitalet i Emittenten. 

(d) Inlösen på grund av Beskattningsskäl 

Emittenten kan, när som helst, efter att ha gett minst 30 men inte mer än 60 dagars varsel (ett 
"Meddelande om Skatteinlösen") till Konvertibelinnehavarna i enlighet med Villkor 17, 
Förvaltaren och den Huvudsakliga Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenten lösa in 
(med förbehåll för andra stycket) alla, men inte enbart några av, de vid tillfället utestående 
Konvertiblerna på den dagen ("Skatteinlösendag") som anges i Meddelandet om Skatteinlösen, 
till deras nominella belopp, tillsammans med upplupen men obetald ränta till ( men exklusive) den 
dagen, om (i) Emittenten har blivit eller kommer att bli skyldig att betala ytterligare belopp på 
Konvertiblerna i enlighet med Villkor 9 till följd av någon förändring i, eller ändring av, lagarna 
eller förordningarna i den Relevanta Jurisdiktionen eller någon annan politisk underavdelning eller 
någon myndighet därav eller däri som har befogenhet att beskatta, eller någon förändring i den 
allmänna tillämpningen eller officiella tolkningen av sådana lagar eller förordningar, som ändras 
eller vars förändringar träder ikraft från och med den 12 mars 2021 eller  (ii) en sådan förpliktelse 
inte kan undvikas av Emittenten, med sådana rimliga åtgärder som är tillgängliga för den, förutsatt 
att inget Meddelande om Skatteinlösen ges tidigare än 90 dagar före den tidigaste dag då 
Emittenten skulle vara skyldig att betala sådana ytterligare belopp beträffande de förfallna 
Konvertiblerna. Innan ett Meddelande om Skatteinlösen offentliggörs ska Emittenten, till 
Förvaltaren, leverera (a) ett intyg undertecknat av en Behörig Firmatecknare för Emittenten om att 
den skyldighet som avses i (i) ovan inte kan undvikas genom att Emittenten vidtar rimliga åtgärder 
tillgängliga för den och (b) ett uttalande från oberoende juridiska eller skatterådgivare med erkänd 
internationell ställning (som kan vara riktat till Emittenten) om att sådan ändring eller ändring har 
ägt rum och att Emittenten har blivit eller kommer att bli skyldig att betala sådana ytterligare 
belopp som ett resultat därav (oavsett om en sådan ändring eller justering då trätt ikraft) och 
Förvaltaren ska ha rätt att acceptera ett sådant intyg och yttrande utan något ansvar för att göra 
detta som tillräcklig bevisning för de omständigheter som anges i (i) och ( ii) ovan, och vid en 
sådan händelse ska ett sådant intyg och uttalande vara avgörande och bindande för 
Konvertibelinnehavarna. 
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På Skatteinlösensdagen ska Emittenten (med förbehåll för nästa stycke) lösa in Konvertiblerna till 
sitt nominella belopp, tillsammans med upplupen men obetald ränta till (men exklusive) den 
dagen.  

Om Emittenten utfärdar ett Meddelande om Skatteinlösen har varje Konvertibelinnehavare rätt att 
välja att deras Konvertibler inte ska lösas in i enlighet med ett sådant Meddelande om Skatteinlösen 
och att bestämmelserna i Villkor 9 inte ska tillämpas avseende någon betalning som ska göras på 
sådana Konvertibler som förfaller efter Skatteinlösensdagen, varefter inga ytterligare belopp ska 
betalas för detta enligt Villkor 9 och betalning av alla belopp på sådana Konvertibler ska göras 
med förbehåll för avdrag för eller innehållande av beskattning som införts av den Relevanta 
Jurisdiktionen som därigenom måste dras av eller hållas kvar. För att utöva sådan rättighet måste 
innehavaren av den aktuella Konvertibeln fylla i, underteckna och deponera ett vederbörligen ifyllt 
och undertecknat relevant dokument på det angivna kontoret för en Betalnings-, Överförings- och 
Konverteringsagent, på den vid för tiden gällande formuläret, som kan erhållas vid det angivna 
kontoret för en Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagent (eller genom annat formulär 
som är acceptabelt för Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenten) tillsammans med 
aktuella Konvertiblerna, på eller före dagen som infaller 10 dagar före Skatteinlösendagen. Om 
sådan leverans sker efter normal affärstid eller på en dag som inte är en bankdag på platsen för det 
angivna kontoret för den relevanta Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenten, ska sådan 
leverans anses fullgjort alla syften i dessa villkor och ha skett följande bankdag. Alla sålunda 
deponerade Konvertibler ska returneras av den relevanta Betalnings-, Överförings- och 
Konverteringsagenten till den aktuella Konvertibelinnehavaren på Skatteinlösendagen som 
godkänts för att återspegla valet av sådan Konvertibelinnehavare, förutsatt att om den deponerade 
Konvertibeln omedelbart förfaller och betalas före den dagen, ska berörd Betalnings-, 
Överförings- och Konverteringsagenten skicka Konvertibeln med oförsäkrad post till, och på risk 
och bekostnad av, aktuell Konvertibelinnehavare. 

(e) Frivillig Inlösen, Aktieägarhändelse och Meddelande om Skatteinlösen 

Emittenten ska inte lämna ett Meddelande om Frivillig Inlösen eller Meddelande om Skatteinlösen 
någon gång under en Period för Utlösande Händelsen eller under en Erbjudandeperiod eller som 
anger en dag för inlösen som faller inom en Period för Utlösande Händelsen eller en 
Erbjudandeperiod eller inom en period av 21 dagar efter slutet på en Period för Utlösande 
Händelsen eller en Erbjudandeperiod (oavsett om det relevanta meddelandet gavs före eller under 
en sådan Period för Utlösande Händelsen eller Erbjudandeperiod), och varje sådant meddelande 
är ogiltigt och har ingen inverkan (oavsett om det gavs före Period för Utlösande Händelsen eller 
Erbjudandeperiod) och aktuellt inlösen ska inte göras.  

Alla Meddelanden om Frivillig Inlösen eller Meddelanden om Skatteinlösen ska vara 
oåterkalleliga. Varje sådant meddelande ska specificera (i) Dag för Frivillig Inlösen,  Inlösendag 
vid Aktieägarhändelse eller, i förekommande fall, Skatteinlösendag vilket ska vara en bankdag i 
Stockholm, och det pris till vilket Konvertiblerna kommer att lösas in, (ii) Konverteringskursen, 
det sammanlagda nominella beloppet för de utestående Konvertiblerna och Slutkursen för B-
aktierna, i samtliga fall såsom vid senast praktiskt möjliga dag före publiceringen av Meddelande 
om Frivillig Inlösen, Meddelande om Aktieägarhändelse eller, i förekommande fall, Meddelande 
om Skatteinlösen och (iii) den sista dagen då Slutföranderättigheter, eller i förekommande fall, 
Konverteringsrätter kan utövas av Konvertibelinnehavare. 

”Erbjudandeperiod” avser (i) varje period som börjar på den dag då det första offentliga 
tillkännagivandet av ett erbjudande eller anbud (oavsett beskrivning) av vem eller vilka som helst 
avseende alla eller en majoritet av de emitterade och utestående B-aktierna och som slutar på den 
dag då erbjudandet eller anbudet upphör att vara öppet för godkännande eller, om tidigare, då 
erbjudandet eller anbudet upphör eller förfaller eller dras tillbaka eller (ii) varje period som börjar 
på dagen för tillkännagivandet av den första offentliga Programförfarande avseende förvärvet av 
samtliga eller en majoritet av de emitterade och utestående B-aktierna och slutar den dag då en 
sådant Programförfarande är i kraft eller träder i kraft, eller, om tidigare, den dag då ett sådant 
Programförfarande annulleras eller avbrutits. 

(f) Inlösen vid Beslut av Konvertibelinnehavare vid Utlösande Händelse  

Efter att en Utlösande Händelse inträffat kommer innehavaren av varje Konvertibel att ha rätt att 
begära att Emittenten löser in den Konvertibeln på Säljoptionsdagen till dess nominella belopp, 
tillsammans med upplupen och obetald ränta fram till (men exklusive) sådan dag. För att utöva 
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sådan rättighet måste innehavaren av den aktuella Konvertibeln överlämna denna Konvertibel till 
ett angivet kontor för en Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagent, tillsammans med ett 
vederbörligen ifyllt och undertecknat meddelande om utnyttjande genom det vid tiden gällande 
formuläret vilket kan erhållas från ett angivet kontor för en Betalnings-, Överförings- och 
Konverteringsagent (eller via annat formulär som är acceptabelt för Betalnings-, Överförings- och 
Konverteringsagenten) (ett "Meddelande om Utövandet av Säljoption") när som helst under 
Period för Utlösande Händelsen. Om sådant överlämnande sker efter slutet av normala affärstider 
eller på en dag som inte är en bankdag på platsen för det angivna kontoret för den relevanta 
Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenten, ska sådan leverans anses fullgjort alla syften 
i dessa villkor och ha skett nästa följande bankdag. ”Säljoptionsdagen” ska vara den tionde 
bankdagen i Stockholm efter utgången av Period för Utlösande Händelsen.  

Betalning för en sådan Konvertibel ska ske på Säljoptionsdagen genom överföring till ett Svenska 
Kronor-konto hos en bank i Stockholm enligt vad som anges av den aktuella 
Konvertibelinnehavaren i det relevanta Meddelandet om Utövandet av Säljoptionen. 

När det väl utfärdats, är ett Meddelande om Utövande av Säljoption oåterkalleligt och Emittenten 
ska, med förbehåll enligt vad som anges ovan, lösa in samtliga Konvertibler som är föremål för 
det Meddelandet om Utövandet av Säljoption som levererats på Säljoptionsdagen i enlighet med 
ovan. 

(g) Förvärv 

Med förbehåll för eventuella krav av en börs eller värdepappersmarknad där Konvertiblerna kan 
vara noterade och handlas vid den aktuella tidpunkten och med förbehåll för överensstämmelse 
med tillämpliga lagar och förordningar, kan Emittenten eller ett Dotterbolag till Emittenten när 
som helst förvärva Konvertibler på den öppna marknaden eller på annat sätt, till vilket pris som 
helst. De Konvertibler som förvärvats på så sätt, innehavda av eller på uppdrag av Emittenten eller 
något av dess Dotterbolag, ska inte berättiga innehavaren till att rösta vid några möten med 
Konvertibelinnehavarna och ska inte anses vara utestående vid (bland annat) beräkning av 
beslutsförheten vid Konvertibelinnehavarnas möten eller för ändamålen med bestämmelsen i 
Villkor 14. 

(h) Annullering 

Samtliga Konvertibler som löses in eller för vilka Konverteringsrättigheter eller 
Slutföranderättigheter utnyttjas kommer att annulleras och kan inte emitteras eller säljas igen. Med 
förbehåll för eventuella krav av en börs eller värdepappersmarknad där Konvertiblerna kan vara 
noterade och/eller tas upp till handel vid aktuell tidpunkt och med förbehåll för att alla tillämpliga 
lagar och förordningar efterlevs, kan Konvertibler som förvärvats av Emittenten eller något annat 
av dess Dotterbolag innehas eller säljas igen av Emittenten eller lämnas in för annullering av 
Emittenten eller dess Dotterbolag, i varje fall, enligt beslut av Emittenten. 

(i) Flera Meddelanden 

Om mer än ett meddelande om inlösen avges i enlighet med detta Villkor 7, ska det först avgivna 
av sådana meddelanden ha företräde, förutom det fall att ett meddelande som avges i enlighet med 
Villkor 7(f) har företräde framför ett meddelande som avges i enlighet med villkor 7(b) ), 7(c) eller 
7(d) under sådana omständigheter där Säljoptionsdagen infaller före Dag för Frivillig Inlösen, 
Inlösendag vid Aktieägarhändelse eller Skatteinlösendag, från fall till fall.  

8. Betalningar 

(a) Amortering 

Utbetalning av amortering och ränta avseende Konvertiblerna ska göras till de personer som anges 
i Registret vid bankdagens slut på Avstämningsdagen. 

(b) Andra summor 

Utbetalningar av andra summor ska göras i enlighet med dessa Villkor. 
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(c) Avstämningsdagen 

”Avstämningsdag” avser den femte bankdagen, på platsen för angivna kontoret för Registratorn, 
före förfallodagen för den aktuella betalningen.  

Alla betalningar avseende Konvertiblerna som representeras av den Globala Konvertibeln kommer 
att göras till, eller på uppdrag av, den person vars namn är infört i Registret vid bankdagens slut 
på den Bankdag för Clearingsystemet omedelbart före betalningsdagen, där ”Bankdag för 
Clearingsystemet” betyder måndag till fredag, exkluderande den 25 december och 1 januari, och 
termen ”Avstämningdag” ska tolkas i enlighet med detta.  

(d) Utbetalningar 

Varje utbetalning avseende Konvertiblerna enligt Villkor 8(a) och (b) görs i Svenska Kronor 
genom överföring till ett Svenska Kronor-konto som betalningsmottagaren innehar hos en 
bank i Stockholm. 

Betalningsinstruktioner (för värde på förfallodagen eller, om det inte är en bankdag, för värde 
nästa följande bankdag) kommer att initieras på bankdagen före förfallodagen för betalning 
(för värde nästa bankdag). 

(e) Utbetalningar som omfattas av skattelagstiftning 

Alla utbetalningar avseende Konvertiblerna omfattas i samtliga fall (i) av tillämplig 
skattelagstiftning eller andra lagar och förordningar som är tillämpliga på betalningsstället men 
utan att det påverkar Villkor 9 och (ii) av eventuell källskatt eller avdrag som krävs enligt en 
överenskommelse som beskrivs i avsnitt 1471(b) i US Internal Revenue Code från 1986, med 
ändringar (”Koden”), eller på annat sätt införts i enlighet med avsnitt 1471 till 1474 i Koden och 
eventuella föreskrifter eller överenskommelser därav eller officiella tolkningar av dessa 
(”FATCA”) eller någon lag som implementerar en mellanstatlig strategi för FATCA. 

(f) Försenad utbetalning  

Konvertibelinnehavare kommer inte att ha rätt till ränta eller annan utbetalning för någon försening 
i att mottaga det förfallna beloppet efter förfallodagen till följd av att förfallodagen inte är en 
bankdag. 

(g) Bankdag 

Enligt detta Villkor betyder ”bankdag” en dag (annan än en lördag eller söndag) som är en bankdag 
i Stockholm och (där överlämnandet av den aktuella Konvertibeln krävs enligt dessa Villkor som 
en förutsättning för betalning) som är en bankdag på platsen för det angivna kontoret för 
Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenten, till vilken den aktuella Konvertibeln 
överlämnas. 

(h) Betalnings-, Överförings och Konverteringsagent, etc. 

De ursprungliga Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenterna, och Registratorn, och 
deras ursprungligt angivna kontor listas nedan. Emittenten förbehåller sig rätten enligt 
Agentavtalet att när som helst, med föregående skriftligt godkännande av Förvaltaren, att ändra 
eller avsluta utnämningen av någon av Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenterna eller 
Registratorn samt därefter utnämnda eller andra Betalnings-, Överförings- och 
Konverteringsagenter eller en annan Registrator, förutsatt att Emittenten (i) upprätthåller en 
Huvudsaklig Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagent, och (ii) upprätthåller en 
Registrator med ett angivet kontor utanför Storbritannien. Meddelande om eventuella förändringar 
avseende Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenterna eller Registratorn eller deras 
angivna kontor ska omedelbart lämnas av Emittenten till Konvertibelinnehavarna i enlighet med 
Villkor 17, Förvaltaren och Huvudsaklig Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagent. 
Emittenten förbehåller sig rätten, med förbehåll för föregående skriftliga godkännande från 
Förvaltaren, att i enlighet med Beräkningsbyråavtalet när som helst ändra eller avsluta 
utnämningen av Beräkningsbyrån och utse ytterligare eller andra Beräkningsbyråer, förutsatt att 
Emittenten vidhåller en Beräkningsbyrå, vilket ska vara en finansiell institution med internationellt 
anseende eller en finansiell rådgivare med lämplig expertis. Meddelande om eventuell förändring 
av Beräkningbyrån ska omedelbart lämnas av Emittenten till Konvertibelinnehavarna i enlighet 
med Villkor 17, Förvaltaren och Huvudsaklig Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagent. 
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(i) Inga avgifter 

Varken Registratorn eller Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenterna ska utföra eller 
ålägga en Konvertibelinnehavare några avgifter eller någon provision i samband med en 
utbetalning, överföring eller konvertering avseende Konvertiblerna. 

(j) Decimaler 

Om, när utbetalningar utförs till Konvertibelinnehavarna, den aktuella betalningen inte är av ett 
belopp med en hel multipel av den minsta enheten i den relevanta valutan i vilken sådan betalning 
ska göras, ska en sådan betalning avrundas nedåt till närmaste enhet. 

Konvertiblerna som emitteras kommer att representeras av en global konvertibel (”Global Konvertibel”) 
som är registrerad i förvaltarens namn i en depåb och som innehas av sådant depå för Euroclear Bank 
SA/NV och/eller Clearstream Banking, S.A. 

9. Beskattning 

Alla betalningar som gjorts av eller för Emittentens räkning avseende Konvertiblerna ska göras fria från 
begränsningar eller villkor och göras utan avdrag eller källskatt för, eller på grund av, nuvarande eller 
framtida skatter, tullar, taxering eller statliga avgifter oavsett art som åläggs eller tas ut av, eller på 
uppdrag av den Relevanta Jurisdiktionen eller någon politisk underavdelning eller någon myndighet därav 
eller däri som har befogenhet att beskatta, såvida inte avdrag eller innehållande av sådana skatter, tullar, 
taxering eller statliga avgifter måste göras enligt lag.  

I händelse av att sådan källskatt eller avdrag måste göras, kommer Emittenten att betala sådana ytterligare 
belopp vilket kommer att leda till att Konvertibelinnehavarna erhåller det belopp som annars skulle ha 
erhållits om ingen källskatt eller avdrag hade krävts, med förbehåll för att inga sådana ytterligare belopp 
ska betalas i förhållande till en sådan betalning avseende en Konvertibel till en innehavare som är föremål 
för sådana skatter, tullar, taxering eller statliga avgifter för sådan Konvertibel på grund av att han har en 
koppling till den Relevanta Jurisdiktionen på annat sätt än bara genom att inneha Konvertibeln eller 
genom mottagandet av ett belopp hänförligt till Konvertibeln. 

Hänvisningar i dessa Villkor till kapital och/eller ränta och/eller andra belopp som ska betalas med 
avseende på Konvertiblerna ska också betraktas som hänvisningar till eventuella ytterligare belopp som 
ska betalas enligt detta Villkor, eller något annat åtagande eller förbindelse utöver detta eller i ersättning 
därav, i enlighet med Förvaltningsurkunden. 

Kravet på att betala ytterligare belopp enligt detta Villkor 9 ska inte gälla för någon betalning som förfaller 
efter aktuell Skatteinlösendag avseende Konvertibler som är föremål för ett Konvertibelinnehavarval 
enligt villkor 7(d). 

Oaktat andra bestämmelser i dessa Villkor kommer Emittenten under inga omständigheter att behöva 
betala några ytterligare belopp avseende Konvertiblerna för, eller på grund av, något innehållande eller 
avdrag som krävs enligt FATCA (inklusive enligt en sådan överenskommelse som beskrivs i avsnitt 
1471(b) i Koden) eller någon lag som implementerar ett mellanstatligt synsätt på FATCA.  

10. Händelse av Bristande Fullgörelse 

Om någon av följande händelser (var och en, en ”Händelse av Bristande Fullgörelse”) inträffar och 
fortlöper, kan Förvaltaren ensam besluta, och om så begärs av innehavarna av minst en fjärdedel av de 
utestående Konvertiblernas nominella belopp eller om så följer av ett Extraordinärt Beslut och förutsatt 
att det i varje fall är hålls skadeslöst och/eller är säkerställt och/eller förfinansierat på tillfredsställande 
vis ska Förvaltaren meddela Emittenten att Konvertiblerna är, och att de därför omedelbart ska förfalla 
till betalning och återbetalas till sitt nominella belopp tillsammans med upplupen ränta (om sådan finns) 
fram till (men exklusive) betalningsdagen: 

(a) Utebliven Betalning: Emittenten underlåter att betala amortering eller ränta eller annat belopp 
hänförligt till Konvertiblerna vid förfallotidpunkten och sådant underlåtande fortlöper under en 
period av 7 dagar när det kommer till amortering och 14 dagar när det kommer till ränta eller annat 
belopp (än ränta); eller 



 

42 
 

(b) Utebliven leverans av B-aktier: Emittenten underlåter att leverera B-aktier när så krävs vid 
utövandet av Konverteringsrättigheter och sådant underlåtande fortlöper under en period av 7 
dagar; eller 

(c) Brott mot Annan Förpliktelse: Emittenten underlåter att fullgöra, efterleva eller iaktta en eller 
flera av sina andra skyldigheter i förhållande till Konvertiblerna eller Förvaltningsurkunden, vilket 
inte kan avhjälpas eller, om det enligt Förvaltarens uppfattning kan avhjälpas, enligt Förvaltaren 
inte är avhjälpt inom 30 dagar efter det att Förvaltaren har meddelat Emittenten om sådant brott 
mot förpliktelse; eller 

(d) Cross-Default:  

(i) varje nuvarande eller framtida skuld från Emittenten eller något av dess Väsentliga 
Dotterbolag för eller med avseende på lånade eller anskaffade pengar förfaller till 
betalning före dess angivna löptid på grund av bristande fullgörelse av någon sort (oavsett 
beskrivning), eller 

(ii) en sådan skuld inte betalas då den förfaller till betalning eller, i förekommande fall, inom 
en tillämplig respitperiod, eller 

(iii) Emittenten eller något av dess Väsentliga Dotterbolag underlåter att vid 
förfallotidpunkten betala (eller inom en tillämplig respitperiod) ett belopp som ska betalas 
av den under en nuvarande eller framtida garanti eller ersättning för lånade eller 
anskaffade pengar,  

förutsatt att det sammanlagda beloppet för relevant skuldsättning, garantier och säkerheter för 
vilka en eller flera av de händelser som nämns ovan i detta Villkor 10(d) har inträffat uppgår till 
eller överstiger 250 miljoner kronor eller motsvarande (på grundval av genomsnittsvärdet för den 
relevanta valutan eller valutorna); eller 

(e) Otillfredsställande beslut: en utmätning, beslag, verkställighet eller annan rättslig process 
genomförs, verkställs eller om stämning sker mot hela eller, enligt Förvaltarens uppfattning, någon 
väsentlig del av Emittentens egendom, tillgångar eller intäkter eller något av dess Väsentliga 
Dotterbolag och detta inte upphävs eller skjuts upp inom 30 dagar; eller 

(f) Indriven Säkerhet: varje nuvarande eller framtida inteckning, avgift, pantsättning, panträtt eller 
annan belastning skapad eller övertagen av Emittenten eller något av dess Väsentliga Dotterbolag 
avseende tillgångar med ett värde, individuellt eller sammantaget, överstigande 250 miljoner 
kronor blir indrivningsbar och någon åtgärd vidtas för att åstadkomma indrivning (inklusive 
besittningstagande eller utnämnandet av en mottagare, förvaltarperson, förvaltaransvarig eller 
annan liknande person) och detta upphävs eller skjuts inte upp inom 30 dagar; eller 

(g) Insolvens: Emittenten eller något av dess Väsentliga Dotterbolag är (eller anses enligt lag eller 
domstol vara) insolvent eller försatt i konkurs eller oförmögen att betala sina skulder, stoppar, 
inställer eller offentliggör sin avsikt att stoppa eller ställa in betalningen av alla eller, enligt 
Förvaltarens uppfattning, en väsentlig del av (eller av en viss typ av) dess skulder, föreslår eller 
ingår någon form av avtal om uppskjutande, omplanering eller annan justering av hela (eller en 
väsentlig del av en viss typ av) sina skulder, föreslår eller gör en generell överföring eller en 
överenskommelse om ackord eller sammansättning med eller till förmån för berörda borgenärer 
avseende någon sådan skuld eller att ett moratorium överenskommes eller förklaras eller träder i 
kraft för eller påverkar alla eller, enligt Förvaltarens uppfattning, en väsentlig del av (eller av en 
viss typ av) Emittentens eller någon av dess Väsentliga Dotterbolags skulder förutom (i) i syfte att 
och följt av en rekonstruktion, sammanslagning, omorganisation, fusion eller konsolidering på 
villkor som godkänts av Förvaltaren eller genom ett Extraordinärt Beslut, (ii) i syfte att eller i 
enlighet med en Tillåten Fusion, eller (iii) i fallet med ett Väsentligt Dotterbolag, varigenom 
åtagandet och tillgångarna i det Väsentliga Dotterbolaget överförs till eller på annat sätt tillförs 
Emittenten eller något av dess Dotterbolag; eller 

(h) Avveckling etc: en förvaltare utses, ett utslag sker eller ett beslut träder i kraft för avvecklingen 
eller likvidationen eller förvaltningen av Emittenten eller något av dess Väsentliga Dotterbolag 
(och sådant utslag inte upphävs inom 30 dagar), förutom (i) i syfte till och följt av en 
rekonstruktion, sammanslagning, omorganisation, fusion eller konsolidering på villkor som 
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godkänts av Förvaltaren eller genom ett Extraordinärt Beslut av Konvertibelinnehavarna, eller (ii) 
i fallet med ett Väsentligt Dotterbolag, varigenom åtagandet och tillgångarna i det Väsentliga 
Dotterbolaget överförs till eller på annat sätt tillförs Emittenten eller något av dess Dotterföretag; 
eller 

(i) Olaglighet: det är eller blir olagligt för Emittenten att fullgöra eller efterleva en eller flera av dess 
skyldigheter enligt någon av Konvertiblerna; eller 

(j) Upphörande av Verksamheten: om Emittenten eller något av dess Väsentliga Dotterbolag slutar 
(eller, genom en officiell handling från Emittentens styrelse eller styrelsen i något sådant 
Väsentligt Dotterbolag, hotar genom att uttrycka en klar och otvetydig avsikt att upphöra), i en 
eller flera relaterade transaktioner, att bedriva verksamhet eller verksamheter som tillsammans 
utgör hela eller i huvudsak all verksamhet i Emittenten och dess Dotterbolag i dess helhet, förutom 
(i) i syfte att och följt av en rekonstruktion, sammanslagning, omorganisation, fusion eller 
konsolidering på villkor som godkänts av Förvaltaren eller genom ett Extraordinärt Beslut, (ii) i 
syfte att genomföra eller enligt en Tillåten Fusion, eller (iii) i samband med en ersättning som 
åtagits i enlighet med Villkor 14; eller  

(k) Likartade Händelser: varje händelse som inträffar som enligt lagstiftningen i någon relevant 
jurisdiktion har en likartad effekt som någon av de händelser som avses i någon av de föregående 
bestämmelserna i detta Villkor 10, 

förutsatt att, vid sådan händelse som anges i Villkoren 10(c) till 10(f) och 10(j) och, i förhållande till 
alla Väsentliga Dotterbolag enbart, 10(g) och 10(h), och i förhållande till 10(k) endast i sådan 
utsträckning att någon av de händelser som avses i någon av bestämmelserna före Villkor 10(k) i detta 
Villkor 10 är föremål för ett krav på att tillhandahålla sådan bekräftelse, ska Förvaltaren ha bekräftat 
för Emittenten att en sådan Händelse av Bristande Fullgörelse enligt dess mening väsentligen skadar 
Konvertibelinnehavarnas intressen. 

11. Åtaganden 

(a) Emittenten förbinder sig att sammankalla till en bolagsstämma med dess aktieägare som ska hållas 
den 26 april 2021 och under alla omständigheter senast vid Long Stop-dagen (den ”Ursprungliga 
Bolagsstämman"), och att lägga fram förslag till B-aktieägarna att vid ett sådant möte godkänna 
ett eller flera förslag från styrelsen om att göra Konvertiblerna konvertibla till B-aktier samtidigt 
som aktieägarnas företrädesrätt åsidosätts vilket skulle medföra en ökning av Emittentens 
aktiekapital för att uppfylla utnyttjandet av Konverteringsrätter till fullo (förutsatt att ett Fysiskt 
Slutförandemeddelande har inlämnats och på grundval av att ett antal nya B-aktier kan emitteras 
vid konvertering). I händelse av att Aktieägarbeslutet inte antas vid den Ursprungliga 
Bolagsstämman, ska Emittenten ha rätt att föreslå Aktieägarbeslutet vid en efterföljande 
bolagsstämma (var och en av den Ursprungliga Bolagsstämman och varje sådan efterföljande 
bolagsstämma, en ”Bolagsstämma”) 

(b) Emittenten åtar sig att använda rimliga ansträngningar för att senast den dag som infaller 90 dagar 
efter Closing-dagen erhålla och därefter upprätthålla ett medgivande om upptagande av 
Konvertiblerna till handel på Frankfurtsbörsens Öppna Marknad (Freiverkehr) (eller en annan 
internationellt erkänd, regelbundet operativ, reglerad eller icke-reglerad, börs eller 
värdepappersmarknad) vilken kan väljas av Emittenten, förutsatt att om Emittenten inte kan 
upprätthålla ett sådant medgivande om upptagande till handel som nämnts ovan, åtar sig 
Emittenten att använda alla rimliga ansträngningar att erhålla och upprätthålla ett godkännande 
om notering och/eller upptagande till handel för Konvertiblerna på en sådan annan internationellt 
erkända, regelbundet operativ, reglerad eller icke-reglerad, börs eller värdepappersmarknad som 
Emittenten kan komma att bestämma. Emittenten ska omedelbart meddela 
Konvertibelinnehavarna i enlighet med Villkor 17 och till Förvaltaren om något sådant 
medgivande till handel med Konvertiblerna, på någon sådana börs eller värdepappersmarknad. 

(c) Medan Slutföranderättigheter eller Konverteringsrättigheter fortsatt kan utövas kommer 
Emittenten, med förbehåll för godkännandet av ett Extraordinärt Beslut eller med föregående 
skriftligt godkännande från Förvaltaren, om det enligt dess uppfattning inte väsentligen skadar 
Konvertibelinnehavarnas att ge ett sådant godkännande: 
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(i) inte emittera eller till fullo betala några Värdepapper, varken genom kapitalisering av 
vinster eller reserver, bortsett från: 

(A) enligt ett Programförfarande som innebär en minskning och annullering av B-
aktier och emissionen till B-aktieägare av samma antal B-aktier genom 
kapitalisering av vinster eller reserver; eller 

(B) enligt, eller i samband med, ett Newco-progam; eller 

(C) genom emission av fullt betalda B-aktier eller andra Värdepapper till B-
aktieägare och andra innehavare av aktier i Emittentens kapital, som enligt 
deras villkor berättigar sådana innehavare att ta emot aktier eller andra 
Värdepapper vid kapitalisering av vinster eller reserver; eller 

(D) genom emission av fullt betalda B-aktier, utfärdade i dess helhet, utan att 
förhålla sig till delvisa rättigheter, i stället för hela eller delar av en Utdelning 
i kontanter; eller 

(E) genom emission av B-aktier eller aktiekapital till, eller till förmån för, anställda 
eller tidigare anställda, styrelseledamot eller nuvarande eller tidigare 
verkställande direktör (inklusive nuvarande eller tidigare styrelseledamöter , 
konsulter eller tidigare konsulter eller personligt tjänsteföretag för någon sådan 
person) eller deras makar eller släktingar, i varje enskilt fall i Emittenten eller 
något av dess Dotterbolag eller något associerat företag eller till en förvaltare 
eller företrädare som hålls till förmån för någon sådan person, i varje sådant 
fall i förhållandet till en anställds, styrelseledamots eller direktörs aktie eller 
option eller incitamentsprogram, oavsett om det gäller alla anställda, 
styrelseledamöter eller direktörer eller någon eller flera av dem, 

((A) till (E) ovan, en ”Tillåten Emittering”), om inte, i något sådant fall, det utgör en 
Utdelning eller på annat sätt ska tas med i beräkningen av om en justering ska göras av 
Konverteringskursen enligt Villkor 6(b), oavsett om det faktiskt sker en justering med 
avseende på aktuell kapitalisering, ger upphov till (eller skulle, om inte för 
bestämmelserna i Villkor 6(f) avseende avrundningar och minsta justeringar eller 
uppskjutande av justeringar, ger upphov till) en justering av Konverteringskursen;  

(ii) inte ändra de rättigheter som är kopplade till B-aktierna med avseende på röstning, 
utdelning eller likvidering eller utfärda någon annan form av aktiekapital med tillhörande 
rättigheter som är mer gynnsamma än de rättigheter som är knutna till B-aktierna men så 
att inget i detta Villkor 11(c) förhindrar: 

(A) all konsolidering, omklassificering, omstrukturering eller underindelning av 
B-aktierna; eller 

(B) varje modifiering av sådana rättigheter som enligt en Oberoende Rådgivare 
inte väsentligen skadar intresset för innehavarna av Konvertiblerna; eller 

(C) varje emission av aktiekapital där emissionen av sådant aktiekapital resulterar 
i, eller skulle resultera i, om inte för bestämmelserna i Villkor 6(f) som avser 
avrundningar och minsta justeringar eller uppskjutandet av justeringar eller, 
där de omfattar B-aktier , det faktum att ersättningen per B-aktie som erhålls 
därför är minst 95 procent av Gällande Marknadspris per B-aktie vid relevant 
tidpunkt för bestämmandet av detta i enlighet med aktuella bestämmelser i 
villkor 6(b), annars leder till, en justering av Konverteringskursen; eller 

(D) varje emission av aktiekapital eller modifiering av rättigheter som är knutna 
till B-aktierna, där Emittenten innan dess ska ha instruerat en Oberoende 
Rådgivare att avgöra vilka (om några) justeringar som ska göras av 
Konverteringskursen som anses rättvisa och rimliga för att ta hänsyn till och 
sådan Oberoende Rådgivare ska ha bestämt antingen att ingen justering krävs 
eller att en justering som resulterar i en sänkning av Konverteringskursen krävs 
och, i sådana fall, den nya Konverteringskursen som detta resulterar i och 
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skälen för att sådan justering ska göras och, oaktat omständigheterna, den dag 
då justeringen ska träda i kraft (och så att justeringen ska göras och träda i kraft 
därefter); eller 

(E) varje ändring av Emittentens bolagsordning som genomförs i samband med de 
frågor som beskrivs i detta Villkor 11 eller som är kompletterande till eller en 
effekt av något av föregående (inklusive alla ändringar som görs för att 
möjliggöra eller underlätta förfaranden i samband med sådana frågor och alla 
ändringar som rör rättigheterna och skyldigheterna för innehavarna av 
Värdepapper, inklusive B-aktier, som behandlas enligt sådana förfaranden); 
eller 

(F) varje ändring av Emittentens bolagsordning (eller annat konstitutionellt 
dokument) efter eller i samband med en Kontrollförändring för att säkerställa 
att alla Konvertibelinnehavare som utövar Konverteringsrättigheter där 
Konverteringsdagen infaller samtidigt som eller efter förekomsten av en 
Kontrollförändring kommer att erhålla, oavsett hur så sker, samma ersättning 
för B-aktierna som uppstår vid sådant utövande som den skulle ha erhållit för 
B-aktier om sådana B-aktier hade haft rätt att delta i det aktuella 
Programförfarandet eller att ha lämnats in, och godkänts, i enlighet med det 
aktuella erbjudandet eller anbudet (en ”Ändring av 
Konverteringsrättigheterna med anledning av Kontrollförändring”); eller  

(G) En Tillåten Emittering; 

(iii) förutom som en del av eller i samband med eller enligt någon anställds, styrelseledamots 
eller ledande befattningshavares aktie- eller options- eller incitamentsprogram (oavsett 
om det gäller samtliga anställda, styrelseledamöter eller ledande befattningshavare eller 
någon eller flera av dem), säkerställa att inga Värdepapper (oavsett om de emitterats av 
Emittenten eller ett Dotterbolag till Emittenten eller säkerställts av Emittenten eller ett 
Dotterbolag till Emittenten att de ska emitteras eller att de emitteras av någon annan 
person enligt ett avtal med Emittenten eller ett Dotterbolag till Emittenten) som emitterats 
utan rätten att konvertera till, eller byta till eller teckna sig för, B-aktier ska därigenom 
tilldelas sådana rättigheter som kan utnyttjas till en ersättning per B-aktie som är mindre 
än 95 procent av Gällande Marknadspris per B-aktie vid relevant tidpunkt för 
bestämmandet av detta i enlighet med relevanta bestämmelser i Villkor 6(b) såvida inte 
det ger upphov till (eller skulle, om inte för bestämmelserna i Villkor 6(f) som gäller 
avrundningar och minsta justeringar eller uppskjutandet av justeringar, ger upphov till) 
en justering av Konverteringskursen och att det inte vid något tillfälle ska finnas 
emitterade B-aktier med olika nominella värden, förutom då sådana B-aktier har samma 
ekonomiska rättigheter: 

(iv) inte emittera, tilldela eller distribuera eller vidta eller utelämna någon annan åtgärd om 
effekten därav skulle vara att, vid utövandet av Konverteringsrättigheter, att B-aktier inte, 
enligt någon gällande lag, kunde lagligen utfärdas som fullt betalda; 

(v) inte minska sitt emitterade aktiekapital, sin överkursfond eller något annat ej åberopat 
ansvar avseende detta eller några icke-utdelningsbara reserver, förutom: 

(A) i enlighet med villkoren för emitteringen av det aktuella aktiekapitalet; eller 

(B) genom köp eller inlösen av aktiekapital i Emittenten i sådan utsträckning som 
är godtagbar enligt tillämplig lag; eller 

(C) i enlighet med Aktiebolagslagen, 20 kap. 35 § punkt 1 och 2, vilket avser 
förlusttäckning vid utevaro av fritt eget kapital, och ökning av aktiekapitalet 
genom fondemission; eller 

(D) då minskningen inte involverar distribuering av tillgångar; eller 

(E) enbart i förhållande till en förändring i valutan i vilken B-aktiens nominella 
värde är angett; eller 
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(F) för att skapa fördelningsbara reserver; eller 

(G) enligt ett Programförfarande som innebär en minskning och annullering av B-
aktier och en emission till B-aktieägare av lika många B-aktier genom 
kapitalisering av vinster eller reserver; eller 

(H) så som anges i Villkor 11(i); eller 

(I) enligt ett Newco-program; eller 

(J) genom överföring till reserver om tillåtet enligt tillämplig lag; eller 

(K) då minskningen är tillåten enligt tillämplig lag och Förvaltaren, agerandes på 
råd av en Oberoende Rådgivare (agerandes som expert och vars råd 
Förvaltaren kan förlita sig på i all utsträckning och utan ansvar), bestämmer 
att, enligt dess uppfattning, Konvertibelinnehavarnas intressen inte kommer att 
väsentligen skadas av en sådan minskning; eller 

(L) där minskningen är tillåten enligt tillämplig lag och resulterar i (eller, då det är 
fråga om en minskning i samband med en Kontrollförändring, kommer att 
resultera i) (eller skulle, om inte för bestämmelserna i Villkor 6(f) som avser 
avrundningar eller uppskjutandet av justeringar, resultera i) en justering av 
Konverteringskursen eller är (eller, vid fallet en minskning i samband med en 
Kontrollförändring, kommer) att beaktas för att avgöra om en sådan justering 
bör göras; eller  

förutsatt att, utan att det påverkar de övriga bestämmelserna i dessa Villkor, Emittenten 
kan utöva sådana rättigheter som att i enlighet med tillämplig lag köpa, lösa in eller 
återköpa sina B-aktier och alla depåbevis eller andra bevis eller certifikat som 
representerar B-aktier utan medgivande från Konvertibelinnehavarna; 

(vi) om ett erbjudande (annat än ett Newco-erbjudande) lämnas till samtliga (eller så nära som 
det är praktiskt möjligt samtliga) B-aktieägare (eller samtliga (eller så nära som det är 
praktiskt möjligt) B-aktieägare utom erbjudaren och/eller någon part som agerar 
tillsammans med erbjudaren eller någon med anknytning till erbjudaren att förvärva hela 
eller delar av de emitterade B-aktierna), eller om någon föreslår ett program med 
avseende på ett sådant förvärv (annat än ett Newco-program), meddela, såvida det inte är 
förbjudet enligt tillämplig lag, angående ett sådant erbjudande eller ett sådant program till 
Förvaltaren och, i enlighet med Villkor 17, Konvertibelinnehavarna samtidigt som någon 
form av meddelande om detta skickas till B-aktieägarna (eller så snart det är praktiskt 
möjligt därefter) att detaljer om sådana erbjudande eller program kan erhållas från de 
angivna kontoren för Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagenterna och, om ett 
sådant erbjudande eller program har rekommenderats av Emittentens styrelse, eller om 
ett sådant erbjudande har blivit eller förklarats ovillkorligt i alla avseenden eller ett sådant 
program har trätt i kraft, genomföra alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att ett 
likartat erbjudande eller system utvidgas till Konvertibelinnehavarna och till innehavarna 
av B-aktier som emitteras under en sådan erbjudande- eller programperiod som uppstår 
till följd av utövandet av Konverteringsrättigheterna enligt dessa Villkor (vars likande 
erbjudande eller program till Konvertibelinnehavarna, ska berättiga 
Konvertibelinnehavarna att erhålla samma form av och mängd ersättning som de skulle 
ha fått om de hade haft det antal B-aktier som sådana Konvertibelinnehavare skulle ha 
rätt till under förutsättning att Konvertibelinnehavare skulle utöva 
Konverteringsrättigheter under aktuell period för Utlösande Händelse); 

(vii) vid händelse av ett Newco-program, vidta (eller säkerställas att det vidtas) alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att (till Förvaltarens tillfredsställelse) omedelbart 
efter genomförandet av Programförfarandet: 

(A) till Emittentens val, antingen (a) Newco ersätts under Konvertiblerna och 
Förvaltningsurkunden som huvudsaklig gäldenär i stället för Emittenten (och 
där Emittenten utställer en garanti); eller (b) Newco blir borgensman under 
Konvertiblerna och Förvaltningsurkunden; 
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(B) sådana ändringar görs i dessa Villkor och Förvaltningsurkunden som 
rekommenderas till Förvaltaren av den Oberoende Rådgivaren, agerandes som 
expert, är nödvändiga för att säkerställa att Konvertiblerna kan konverteras till 
eller bytas mot kontanter och/eller stamaktier eller andelar eller motsvarande i 
Newco (eller depåbevis eller andra bevis eller certifikat som representerar 
stamaktier eller andelar eller motsvarande i Newco) och/eller ett Alternativt 
Kontantbelopp mutatis mutandis i enlighet med och föremål för dessa Villkor; 

(C) B-aktierna eller andelarna eller motsvarande i Newco (eller depåbevis eller 
andra bevis eller certifikat som representerar B-aktier eller andelar eller 
motsvarande i Newco) tas upp till handel på en reglerad, regelbundet operativ, 
erkänd börs- eller värdepappersmarknad enligt vad som bestäms av Newco; 
och 

(D) Förvaltningsurkunden och Villkoren ger åtminstone samma eller likvärdiga 
befogenheter, skydd, rättigheter, diskretion och förmåner till Förvaltaren och 
Konvertibelinnehavarna efter genomförandet av ett sådant Newco-program 
som de gav till Förvaltaren och Konvertibelinnehavarna före genomförandet 
av Newco-programmet, mutatis mutandis, 

Förvaltaren ska (på Emittentens bekostnad och efter Emittentens vägledning) vara skyldig 
att instämma i att använda rimliga ansträngningar för att genomföra sådant utbyte eller 
utställande av sådan garanti och i båda fallen göra sådana ändringar som anges av den 
Oberoende Rådgivaren och som godkänts av Förvaltaren, förutsatt att Förvaltaren inte är 
skyldig att instämma om det, enligt Förvaltaren åsikt, att göra så skulle (i) påtvinga den 
mer betungande skyldigheter eller  ytterligare uppgifter, ansvar eller skyldigheter eller 
minska eller ändra rättigheterna och/eller de skyddande bestämmelserna som Förvaltaren 
ges i dessa Villkor, Förvaltningsurkunden eller Agentavtalet (inklusive, för att undvika 
tvivel, eventuella kompletterande förvaltningsurkunder eller kompletterande agentavtal) 
på något sätt eller (ii) utsätta den för några skyldigheter mot vilken den inte har hållits 
skadeslös och/eller säkrats och/eller förfinansierats på ett tillfredsställande vis. 

(viii) använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att B-aktierna som emitteras vid 
utnyttjande av Konverteringsrättigheter, så snart det är praktiskt möjligt, kommer att tas 
upp till notering och handel på den Relevanta Börsen och kommer att noteras, tas upp till 
handel eller handlas, så snart det är praktiskt möjligt, på en annan börs eller 
värdepappersmarknad där B-aktierna sedan kan börsnoteras eller tas upp till handel eller 
handlas i (men så att detta åtagande inte anses brutet emot till följd av en 
Kontrollförändring (oavsett om det rekommenderas eller godkänns av Emittentens 
styrelse) som orsakar eller ger upphov till, antingen efter genomförandet av tillämplig 
obligatorisk förvärvsbestämmelse eller på annat sätt (inklusive på begäran av den eller de 
personer som kontrollerar Emittenten som resultat av Kontrollförändringen) en 
avnotering av B-aktierna); 

(ix) använda alla rimliga ansträngningar för att på egen bekostnad säkerställa att dess 
emitterade och utestående B-aktier är noterade på den Relevanta Börsen (men så att detta 
åtagande inte anses brutet emot till följd av en Kontrollförändring (oavsett om det 
rekommenderas eller godkänns av Emittentens styrelse) som orsakar eller ger upphov till, 
antingen efter genomförandet av en tillämplig obligatorisk förvärvsbestämmelse eller på 
annat sätt (inklusive på begäran av den eller de personer som kontrollerar Emittenten som 
resultat av Kontrollförändringen) en avnotering av B-aktierna); 

(x) se till att samtliga nödvändiga åtgärder vidtas för att registreringen av B-aktierna hos 
Bolagsverket sker vid konvertering så snart som praktiskt möjligt efter relevant 
Konverteringsdag och att Emittenten, på bankdagen i Stockholm omedelbart efter sådan 
registrering, kommer att registrera eller säkerställa att det registreras i Emittentens 
aktieregister genom registrering på de aktiekonton som förs av Euroclear, den eller de 
personer som är avsedda för ändamålet i det aktuella Konverteringsmeddelandet som 
innehavare av aktuellt antal B-aktier och, i avvaktan på sådan registrering hos 
Bolagsverket, kommer att säkerställa att sådana B-aktier registreras tillfälligt i 
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Emittentens aktieregister genom registrering på de aktiekonton som förs hos Euroclear så 
snart det är praktiskt möjligt efter aktuell Konverteringsdag; 

(xi) så länge som en Konvertibel förblir utestående, använda alla rimliga ansträngningar för 
att säkerställa att (i) antalet röster som ska avges i förhållande till en A-aktie inte ska ökas 
och med avseende på en B-aktie inte ska minskas och (ii) inget utfärdande eller tilldelning 
av rättigheter, förmåner eller andra rättigheter (inklusive någon utdelning) görs eller 
tilldelas för A-aktierna såvida inte en emission eller tilldelning, mutatis mutandis, ska 
göras avseende B-aktierna; 

(xii) inte genomföra någon emission eller ändra bolagsordningen (eller andra relevanta 
konstituerande handlingar) i Emittenten eller vidta några andra åtgärder om effekten av 
detta skulle vara att Konverteringsrättigheterna avseende samtliga utestående 
Konvertibler från tid till annan inte längre kan uppfyllas i sin helhet; 

(xiii) alltid efter utfärdandet av ett Fysiskt Slutförandemeddelande hålla tillgängligt för 
emission eller leverans, fria från företrädesrätt från dess auktoriserade men ej emitterade 
aktiekapital, vederbörligt bemyndigade men ej emitterade B-aktier (efter beaktande av, 
om tillämpligt, eventuella B-aktier som innehas av Emittenten (egna aktier) och som är 
tillgängliga för leverans med relevanta bemyndiganden enligt ovan) för att möjliggöra 
utövandet av samtliga Konverteringsrättigheter och för att alla rättigheter till teckning och 
utbyte av B-aktier, kan fullgöras i sin helhet; 

(xiv) säkerställa att den inte får sitt säte eller anses ha sin hemvist i eller i allmänhet underkastas 
skattemyndigheten i någon jurisdiktion (annat än Konungariket Sverige) om inte (a) 
genom en Tillåten Fusion enligt Villkor 6(m), i samband med ett Newco-program enligt 
Villkor 11(c)(vii), eller i samband med en annan ersättning i enlighet med Villkor 14(c); 
eller (b) den skulle därefter inte tvingas att enligt gällande lagar och förordningar att hålla 
inne eller dra av för eller på grund av skatter, tullar, taxering eller statliga avgifter, av 
något slag, som åläggs eller tas ut av eller till förmån för sådan jurisdiktion eller någon 
tillämplig underavdelning därav eller däri som har befogenhet att beskatta för alla 
betalningar på eller med avseende på Konvertiblerna; och 

(xv) senast vid Closing-dagen (i) publicera en kopia av dessa Villkor (inklusive en förklaring 
om den avsedda målmarknaden för Konvertiblerna) på sin webbplats och (ii) därefter 
(och så länge som någon av Konvertiblerna förblir utestående) bibehålla tillgängligheten 
av dessa Villkor (eftersom de kan ändras i enlighet med deras villkor) på sådan webbplats. 

Emittenten har i Förvaltningsurkunden åtagit sig att årligen eller vid begäran från Förvaltaren, leverera 
till Förvaltaren ett intyg undertecknat av en Behörig Firmatecknare från Emittenten om att det inte har 
inträffat en Utlösande Händelse eller en Potentiell Utlösande Händelse sedan dagen för det senaste sådana 
intyget eller, om en sådan händelse har inträffat, om detaljerna kring en sådan händelse och om att 
Emittenten har uppfyllt alla sina skyldigheter enligt Förvaltningsurkunden och Konvertiblerna eller (om 
så inte är fallet) specificera i vilka avseenden som den inte har uppfyllt sina skyldigheter. Förvaltaren 
kommer att ha rätt att förlita sig på ett sådant intyg (utan förfrågan eller ansvar gentemot någon person) 
och är inte skyldig att självständigt övervaka att Emittenten uppfyller de åtaganden som anges i detta 
Villkor 11, och inte heller vara ansvarig gentemot någon person för ett underlåtande av detta. 

12. Preskription 

Krav mot Emittenten för betalning avseende Konvertiblerna ska preskriberas och upphävas såvida de inte 
görs inom 10 år (gällande amortering eller något annat belopp (annat än ränta)) eller fem år (gällande 
ränta) från lämplig Relevant Dag för sådan betalning. 

Krav på andra förpliktelser avseende Konvertiblerna, inklusive men inte begränsat till leverans av B-
aktier, ska preskriberas och upphävas såvida de inte görs inom 10 år efter förfallodagen för uppfyllandet 
av aktuella förpliktelser. 

13. Ersättning av Konvertibler 

Om någon Konvertibel går förlorad, blir stulen, söndertrasas, skadas eller förstörs, kan den ersättas på det 
angivna kontoret för varje Betalnings-, Överförings- och Konverteringsagent med förbehåll för alla 
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tillämpliga lagar och börskrav, mot betalning av käranden av de kostnader som uppstått i samband med 
sådan ersättning och på sådana villkor som avseende bevis, skadeslöshet och i övrigt som Emittenten 
rimligen kan kräva. Söndertrasade eller skadade Konvertibler måste överlämnas innan ersättningar 
utfärdas.  

14. Konvertibelinnehavarnas Möten, modifiering och friskrivning, Utbyte 

(a) Konvertibelinnehavares möten 

Förvaltningsurkunden innehåller bestämmelser för att sammankalla Konvertibelinnehavare till 
möten för att överväga alla frågor som berör deras intressen, inklusive att genom Extraordinärt 
Beslut sanktionera en ändring av bestämmelserna i dessa Villkor eller Förvaltningsurkunden. 

Ett sådant möte kan sammankallas av Emittenten eller Förvaltaren och ska sammankallas av 
Emittenten på skriftlig begäran av Konvertibelinnehavare som innehar minst 10 procent av det 
nominella beloppet av Konvertiblerna som är utestående vid tillfället. Beslutsförheten för varje 
möte som sammankallas för att överväga ett Extraordinärt Beslut kommer att vara en eller flera 
personer som innehar eller representerar en klar majoritet av det nominella beloppet av 
Konvertiblerna som är utestående vid tillfället, eller vid ajournerat möte en eller flera personer 
som är eller representerar Konvertibelinnehavare oavsett det nominella beloppet på de 
Konvertibler som innehas eller representeras på så sätt, såvida inte agendan vid ett sådant möte 
omfattar övervägande av förslag om (i) att ändra Förfallodagen, Första Inlösendagen (annat än 
att skjuta upp Första Inlösendagen) eller de dagar då ränta kan betalas avseende 
Konvertiblerna, (ii) att ändra omständigheterna under vilka Emittenten eller 
Konvertibelinnehavarna har rätt att lösa in Konvertiblerna enligt Villkor 7(b), 7(c) eller 7(f)), 
(iii) att minska eller annullera det nominella beloppet av, eller räntan på, Konvertiblerna eller 
att minska det belopp som kan betalas vid inlösen av Konvertiblerna, (iv) att ändra grunden för 
beräkning av räntan som ska betalas för Konvertiblerna, (v) att ändra bestämmelserna som 
relaterar till, eller annullera, Slutföranderättigheten eller Konverteringsrättigheten (annat än 
enligt eller som ett resultat av några ändringar av dessa Villkor och Förvaltningsurkunden som 
gjorts med anledning av och i enlighet med bestämmelserna i Villkor 11(c)(vii) (”Newco-
program Justering”), och annat än en minskning av Konverteringskursen), (vi) att höja 
Konverteringskursen (annat än i enlighet med dessa Villkor eller med anledning av en Newco-
program Justering), (vii) för att ändra valutan för valören eller någon betalning avseende 
Konvertiblerna, (viii) att ändra vilken lagstiftning som ska reglera Konvertiblerna, 
Förvaltningsurkunden eller Agentavtalet (annat än i fallet med ett utbyte av Emittenten (eller 
någon eller några tidigare ersättare) under Villkor 14(c), eller (ix) att ändra bestämmelserna 
om vilken beslutsförhet som krävs vid möte med Konvertibelinnehavare eller majoriteten som 
krävs för att anta ett Extraordinärt Beslut, i vilket fall den nödvändiga beslutsförheten kommer 
att vara en eller flera personer som innehar eller företräder inte mindre än två tredjedelar, eller 
vid något ajournerat möte, inte mindre än en tredjedel, av det nominella beloppet av 
Konvertiblerna som för närvarande är utestående. Varje Extraordinärt Beslut som är 
vederbörligen antaget är bindande för Konvertibelinnehavare (oavsett om de var närvarande 
vid det möte då ett sådant beslut antogs eller inte). 

Förvaltningsurkunden föreskriver att (i) ett skriftligt beslut signerat av eller för innehavarna av 
inte mindre än två tredjedelar av det sammanlagda nominella beloppet av utestående 
Konvertibler ska för alla avseenden vara lika giltigt och gällande som ett Extraordinärt Beslut 
antaget vid ett möte av Konvertibelinnehavarna som vederbörligen sammankallats och hållits. 
Ett sådant skriftligt beslut kan ingå i ett dokument eller flera dokument i samma form, var och 
ett undertecknat av eller för en eller flera Konvertibelinnehavare (eller (ii) ett samtycke som 
ges genom elektroniskt samtycke via relevant(a) clearingsystem (i en form som är 
tillfredsställande för Förvaltaren) av eller på uppdrag av innehavare av minst två tredjedelar av 
det sammanlagda nominella beloppet av de utestående Konvertiblerna, ska, i varje sådant fall, 
gälla som ett Extraordinärt Beslut som antagits vid ett möte av Konvertibelinnehavare som 
vederbörligen har sammankallats och hållits eller (iii) ett möte med Konvertibelinnehavare kan 
hållas elektroniskt i enlighet med det förfarande som anges i Förvaltningsurkunden. 

Inget samtycke eller godkännande från Konvertibelinnehavare ska krävas i samband med 
någon Newco-program Justering eller utbyte av en Verksamhetsefterträdare i samband med en 
Tillåten Fusion, något utbytei samband med ett Newco-program eller något utbyte som annars 
utförs i enlighet med Villkor 14(c). 
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(b) Modifiering och friskrivning 

Förvaltaren kan, utan Konvertibelinnehavarnas samtycke, komma överens om (i) modifiering 
av varje av bestämmelserna i Förvaltningsurkunden, varje förvaltningsurkund som 
kompletterar Förvaltningsurkunden, Agentavtalet, varje avtal som kompletterar Agentavtalet, 
Konvertiblerna eller dessa Villkor som enligt Förvaltarens uppfattning är av formell, mindre 
eller teknisk karaktär eller är gjorda för att korrigera ett uppenbart fel eller för att följa 
tvingande bestämmelser i lag, och (ii) varje annan modifiering av Förvaltningsurkunden, varje 
förvaltningsurkund som kompletterar Förvaltningsurkunden, Agentavtalet, varje avtal som 
kompletterar Agentavtalet, Konvertiblerna eller dessa Villkor (förutom såsom nämns i 
Förvaltningsurkunden), och eventuella friskrivningar eller tillstånd avseende eventuella 
överträdelser eller föreslagna överträdelser av någon av bestämmelserna i 
Förvaltningsurkunden, alla förvaltningsurkunder som kompletterar Förvaltningsurkunden, 
Agentavtalet, varje avtal som kompletterar Agentavtalet, Konvertiblerna eller dessa Villkor 
som enligt Förvaltarens uppfattning inte väsentligen åsidosätter Konvertibelinnehavarnas 
intressen. 

Förvaltaren kan, utan Konvertibelinnehavarnas samtycke, fastställa att en Händelse av 
Bristande Fullgörelse eller Potentiell Händelse av Bristande Fullgörelse inte ska behandlas som 
sådan, förutsatt att det enligt Förvaltarens uppfattning inte väsentligen åsidosätter 
Konvertibelinnehavarnas intressen.  

Varje sådan modifiering, givande av tillstånd, friskrivning eller fastställande ska vara bindande 
för Konvertibelinnehavarna och ska, om Förvaltaren så kräver, meddelas till 
Konvertibelinnehavarna i enlighet med Villkor 17 så snart som praktiskt möjligt därefter.  

(c) Utbyte 

Förvaltaren ska (med förbehåll för vad som anges i Villkor 11(c)(vii), utan samtycke från 
Konvertibelinnehavarna, samtycka till varje utbyte såsom anges i, och för syftena med, Villkor 
11(c)(vii) i samband med ett Newco-program.  

Förvaltaren ska (med förbehåll för vad som anges i Villkor 6(m)), utan samtycke från 
Konvertibelinnehavarna, samtycka till varje utbyte såsom anges i, och för syftena med, Villkor 
6(m) i samband med en Tillåten Fusion.  

Därtill kan Förvaltaren, utan samtycke från Konvertibelinnehavarna, till den som inträtt i 
Emittentens ställe (eller något eller några tidigare som inträtt i Emittentens ställe under detta 
Villkor) som den huvudsakliga gäldenären för Konvertiblerna och Förvaltningsurkunden av 
något Dotterbolag till Emittenten, med förbehåll för att (a) Konvertiblerna villkorslöst och 
oåterkalleligt garanteras av Emittenten, och (b) Konvertiblerna fortsätter att vara konverterbara 
till B-aktier mutatis mutandis såsom angivet i dessa Villkor med sådana tillägg som ändringar 
som Förvaltaren anser lämpliga, med förbehåll för att vissa andra villkor i 
Förvaltningsurkunden följs.  

I händelse av sådana utbyten kan Förvaltaren komma överens, utan Konvertibelinnehavarnas 
samtycke, om en ändring av lagen som reglerar Konvertiblerna och/eller 
Förvaltningsurkunden, förutsatt att en sådan förändring enligt Förvaltarens uppfattning inte 
medför något väsentligt åsidosättande av Konvertibelinnehavarnas intressen. 

Varje sådant utbyte ska vara bindande för Konvertibelinnehavarna och ska meddelas till 
Konvertibelinnehavarna i enlighet med Villkor 17 så snart som praktiskt möjligt därefter.  

(d) Förvaltarens rättighet 

I samband med utövandet av dess funktioner (inklusive men inte begränsat till de som avses i 
detta Villkor) ska Förvaltaren ta hänsyn till Konvertibelinnehavarnas intressen som en grupp 
men ska inte ta hänsyn till några intressen som härrör från omständigheter som är speciella för 
enskilda Konvertibelinnehavare (oavsett antal) och, särskilt men utan begränsning, ska inte ta 
hänsyn till konsekvenserna av utövandet av dess förvaltning, befogenheter eller diskretioner 
för enskilda Konvertibelinnehavare till följd av att de för något ändamål har sitt säte eller sin 
hemvist i, eller på annat sätt är kopplade till, eller är föremål för jurisdiktionen för, ett visst 
territorium, och Förvaltaren ska inte ha rätt att kräva, och inte heller ska någon 
Konvertibelinnehavare ha rätt att kräva, ersättning eller betalning från Emittenten eller någon 
annan person för någon skattekonsekvens för enskilda Konvertibelinnehavare med anledning 
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av något sådant utövande eller sådant utbyte, utom i den utsträckning som föreskrivs i dessa 
Villkor eller Förvaltningsurkunden. 

15. Upprätthållande 

Förvaltaren kan när som helst, efter eget omdöme och utan föregående meddelande, vidta sådana 
förfaranden, åtgärder eller steg (inklusive överklagande i alla förfaranden) mot Emittenten som 
Förvaltaren anser passande för att genomdriva bestämmelserna för Förvaltningsurkunden och 
Konvertiblerna, men är inte skyldig att vidta sådana förfaranden, åtgärder eller steg eller andra åtgärder 
under eller i förhållande till Förvaltningsurkunden eller Konvertiblerna, såvida inte (i) Förvaltaren har så 
instruerats av ett Extraordinärt Beslut av Konvertibelinnehavarna eller så begärts skriftligen av 
innehavarna av minst en fjärdedel av det nominella beloppet för de då utestående Konvertiblerna, och (ii) 
Förvaltaren ska ha ersatts och/eller säkrats och/eller förfinansierats till dess tillfredsställelse. Oaktat 
ovanstående: 

(a) Förvaltaren kan avstå from att vidta förfaranden, åtgärder eller steg i varje jurisdiktion om 
vidtagandet av sådana förfaranden, åtgärder eller steg i den jurisdiktionen skulle, enligt 
Förvaltarens uppfattning efter legal rådgivning i den aktuella jurisdiktionen, strida mot någon lag 
i den jurisdiktionen; 

(b) Förvaltaren kan avstå från att vidta förfaranden, åtgärder eller steg i varje jurisdiktion om detta 
enligt Förvaltarens uppfattning baserad på juridisk rådgivning i den relevanta jurisdiktionen 
skulle eller kan göra Förvaltaren ansvarig i förhållande till någon person i den jurisdiktionen eller, 
Förvaltaren skulle inte eller kan inte ha befogenhet att göra det aktuella i den jurisdiktionen enligt 
någon tillämplig lag i den jurisdiktionen eller om det fastställs av någon domstol eller annan 
behörig myndighet i den jurisdiktionen att den inte har sådan befogenhet; och 

(c) Förvaltaren kan utan ansvar avstå från att göra något som enligt Förvaltarens uppfattning skulle 
eller skulle kunna strida mot någon lag i någon stat eller jurisdiktion (inklusive men utan 
begränsning till Kungariket Sverige, Europeiska Unionen, USA eller, i varje fall, någon 
jurisdiktion som är en del av det och England & Wales) eller något direktiv eller någon förordning 
av ett organ av någon sådan stat eller jurisdiktion eller vilket annars skulle eller skulle kunna göra 
Förvaltaren ansvarig i förhållande till någon person eller orsaka att Förvaltaren agerar på ett sätt 
som skulle kunna åsidosätta dess intressen och kan utan ansvar göra vad som helst som, enligt 
dess eget omdöme, är nödvändigt för att följa varje sådan lag, direktiv eller förordning. 

Ingen Konvertibelinnehavare ska ha rätt att vidta några förfaranden, åtgärder eller steg mot Emittenten 
för att genomdriva utförandet av någon av bestämmelserna i Förvaltningsurkunden eller Konvertiblerna 
(inklusive överklagande i alla förfaranden) om inte Förvaltaren, efter att ha blivit bunden att vidta sådana 
förfaranden, åtgärder eller steg misslyckas eller inte kan göra det inom en period om 60 dagar och 
misslyckandet eller oförmågan består. 

16. Förvaltaren 

Förvaltningsurkunden innehåller bestämmelser för Förvaltarens skadelöshet och för dess befrielse från 
ansvar gentemot Emittenten och Konvertibelinnehavarna, inklusive:  

(a) bestämmelser som befriar Förvaltaren från att vidta några förfaranden, åtgärder eller steg om 
Förvaltaren inte hålls skadelös och/eller säkerställd och/eller förfinansierad till dess 
tillfredställande; och  

(b) bestämmelser som begränsar eller exkluderar dess ansvar under vissa omständigheter. 

Förvaltningsurkunden innehåller därutöver bestämmelser enligt vilka Förvaltaren är berättigad till, bland 
annat, (a) att ingå affärstransaktioner med Emittenten och/eller något av Emittentens Dotterbolag och att 
fungera som förvaltare för innehavarna av andra värdepapper som emitterats eller garanterats av, eller 
relaterar till, Emittenten och/eller något av Emittentens Dotterbolag, (b) att utöva och genomdriva sina 
rättigheter, fullgöra sina skyldigheter och utföra sina uppgifter enligt eller i samband med sådana 
transaktioner eller, i förekommande fall, sådant förvaltarskap utan hänsyn till intressen eller konsekvenser 
för Konvertibelinnehavare, och (c) att behålla och inte vara ansvariga att redogöra för någon vinst eller 
något annat belopp eller förmån som erhålls därmed eller i samband därmed. 
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Förvaltningsurkunden föreskriver att Förvaltaren, när denna avgör huruvida ett skadelöshetsåtagande 
eller en säkerhet eller förfinansiering är tillfredställande, ska ha rätt (i) att utvärdera sin risk under varje 
given omständighet genom att överväga det värsta tänkbara scenariot och (ii) att kräva att varje 
skadelöshetsåtagande eller säkerhet eller förfinansiering som ges till Förvaltaren av 
Konvertibelinnehavarana eller någon av dem ges på gemensam basis och med stöd av underlag som är 
tillfredsställande för Förvaltaren avseende varje motparts ekonomiska ställning och kreditvärdighet 
och/eller värdet av säkerheten och en åsikt om varje motparts kapacitet, makt och auktoritet och/eller 
säkerhetens giltighet och effektivitet. 

Förvaltaren kan agera och förlita sig, utan ansvar gentemot Konvertibelinnehavare och utan utredning, på 
en rapport, bekräftelse, ett intyg, yttrande eller råd från revisorer, finansiella rådgivare, finansinstitut, en 
Oberoende Rådgivare eller annan expert, oavsett om det är riktat till Förvaltaren och oavsett om deras 
ansvar i förhållande därtill är begränsat (av dess villkor eller av ett uppdragsbrev som relaterar därtill som 
har ingåtts av Förvaltaren eller någon annan person eller på något annat sätt) med hänvisning till en 
monetär gräns, metod eller annat. Förvaltaren kan acceptera och ha rätt att agera och förlita sig på varje 
sådan rapport, bekräftelse, intyg, yttrande eller råd i vilket fall sådan rapport, bekräftelse, intyg, yttrande 
eller råd är bindande för Emittenten, Förvaltaren och Konvertibelinnehavarna. 

17. Meddelanden 

Utan att det påverkar ytterligare formaliteter och andra krav enligt tillämpliga svenska lagar och 
förordningar och enligt Emittentens bolagsordning är alla meddelanden angående Konvertiblerna (om 
inte annat anges i dessa Villkor) giltiga om de publiceras via det elektroniska kommunikationssystemet 
för Bloomberg. Emittenten ska också se till att alla meddelanden publiceras i vederbörlig ordning (om 
sådan publicering krävs) på ett sätt som överensstämmer med reglerna och förordningarna för varje börs, 
värdepappersmarknad eller annan relevant instans där Konvertiblerna för närvarande är noterade och/eller 
upptagna till handel. Varje sådant meddelande ska anses ha gjorts på dagen för sådan publicering eller 
om det krävs att det publiceras på mer än ett sätt eller vid olika tidpunkter, ska sådant meddelande anses 
ha gjorts på dagen för den första sådana publiceringen på varje sätt och tid som krävs. Om publicering 
enligt ovan inte är praktiskt möjligt, kommer meddelande att ske på ett annat sätt, och ska anses givet på 
sådan dag som Emittenten anser lämpligt och Förvaltaren kan godkänna. 

Emittenten ska samtidigt till Beräkningsbyrån skicka en kopia av varje meddelande som meddelats från 
Emittenten till Konvertibelinnehavare (eller en Konvertibelinnehavare) med anledning av dessa Villkor.   

Så länge Konvertiblerna representeras av en Global Konvertibel registrerad och innehavd iförvaltarens 
namn vilken är utsedd av och för, ett gemensamt förvaringsinstitut för Euroclear Bank SA/NV eller 
Clearstream, Banking, S.A. ska meddelanden som måste ges till Konvertibelinnehavarna med anledning 
av dessa Villkor ges genom leverans av aktuella meddelanden till Euroclear Bank SA/NV och/eller 
Clearstream, Banking, S.A., såsom fallet må vara, istället förpublicering av Bloomberg i enlighet med 
Villkor 17. Varje sådant meddelande ska anses ha givits till Konvertibelinnehavarna den dag på vilken 
sådant meddelande levereras till Euroclear Bank SA/NV och/eller Clearstream, Banking, S.A.. 

18. Ytterligare emissioner 

Emittenten kan från tid till annan utan Konvertibelinnehavarens samtycke skapa och emittera ytterligare 
sedlar, konvertibler eller förlagslån antingen med samma villkor i alla avseenden som de utestående 
sedlarna, konvertiblerna eller förlagslånen i någon serie (inklusive Konvertiblerna) eller i alla avseenden 
förutom den första betalningen av ränta på dem och den första dagen på vilken Slutföranderättigheter 
och/eller Konverteringsrättigheter kan utövas och så att en sådan ytterligare emission ska konsolideras 
och bilda en enda serie med utestående sedlar, konvertibler eller förlagslån i någon serie (inklusive 
Konvertiblerna) eller på sådana villkor som gäller ränta, konvertering, premie, inlösen och annat som 
Emittenten kan bestämma vid tidpunkten för emissionen. Alla ytterligare sedlar, konvertibler eller 
förlagslån som bildar en enskild serie med de utestående sedlarna, konvertiblerna eller förlagslånen i 
någon serie (inklusive Konvertiblerna) som konstitueras av Förvaltningsurkunden eller en 
kompletterande urkund ska, och alla andra sedlar, konvertibler eller förlagslån kan, med Förvaltarens 
samtycke, utgörs av en urkund som kompletterar Förvaltningsurkunden. Förvaltningsurkunden innehåller 
bestämmelser för att sammankalla ett enda möte för Konvertibelinnehavarna och innehavarna av sedlar, 
konvertibler eller förlagslån i andra serier under vissa omständigheter där förvaltaren så beslutar och med 
förbehåll för efterlevandet av svensk lag. 
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19. Contracts (Right of Third Parties) Act 1999 

Ingen person ska ha någon rätt att genomdriva något villkor avseende Konvertiblerna med anledning av 
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.    

20. Tillämplig lag och jurisdiktion 

(a) Tillämplig lag 

Förvaltningsurkunden, Agentavtalet och Konvertiblerna och varje eventuell utomobligatorisk 
förpliktelse som uppstår till följd av eller i samband med dem (annat än skapande och emission 
av B-aktier vid utövande av Konverteringsrättigheter avseende Konvertiblerna, vilket ska 
regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag) ska regleras av och tolkas i enlighet med 
engelsk lag.  

(b) Jurisdiktion. 

Domstolarna i England och Wales ska ha exklusiv behörighet att avgöra tvister som kan uppstå 
ur eller i samband med Förvaltningsurkunden eller Konvertiblerna och följaktligen kan alla 
rättsliga åtgärder eller förfaranden som uppstår på grund av eller i samband med 
Förvaltningsurkunden eller Konvertiblerna ("Förfaranden") väckas vid sådana domstolar. 
Emittenten har i Förvaltningsurkunden oåterkalleligt underkastat sig sådana domstolars 
jurisdiktion och har avstått från invändningar mot förfaranden vid sådana domstolar, vare sig 
på grund av forum eller på grund av att förfarandet har väckts i ett obekvämt forum. Detta 
inlägg görs till förmån för Förvaltaren och var och en av Konvertibelinnehavarna och ska inte 
begränsa rätten för någon av dem att vidta Förfaranden vid någon annan domstol med behörig 
jurisdiktion och vidtagandet av Förfaranden i en eller flera jurisdiktioner ska inte utesluta att 
det kan vidtas Förfaranden i någon annan jurisdiktion (oavsett om så sker samtidigt eller inte). 

(c) Delgivningsbar person 

Emittenten har oåterkalleligt utnämnt Law Debenture Corporate Services Limited vid dess 
förnärvarande registrerade kontor på 8th Floor, 100 Bishopsgate, London EC2N 4AG,  
Storbritannien, som sin delgivningsbara person i England och Wales i varje Förfarande i 
England. Inget häri eller i Förvaltningsurkunden ska påverka rätten att delge på något annat 
sätt som är tillåtet enligt lag.  


	Detta är endast en översättning av den engelskspråkiga originalversionen. För det fall den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skiljer sig åt, ska den engelskspråkiga versionen äga företräde.  Konvertibelvillkor
	1. Form, Valör, Äganderätt och Status
	(a) Form och Valör
	(b) Äganderätt
	Äganderätt till Konvertiblerna kommer att överföras genom överföring och registrering i enlighet med beskrivningen i Villkor 4. Innehavaren (enligt definitionen nedan) av varje Konvertibel kommer (förutom vad som annars krävs enligt lag eller enligt e...
	(c) Konvertiblernas status

	2. Negativ förbindelse
	3. Definitioner
	(a) om någon Utdelning eller annan rättighet avseende B-aktierna tillkännages, oavsett om så sker på, innan eller efter den aktuella Slutförandedagen i situationer där avstämningsdagen eller annan förfallodag för fastställande av rätt till sådan Utdel...
	(b) om något Ytterligare Alternativt Kontantbelopp förfaller i samband med utövande av Slutföranderättigheter, ska den Volymviktade Genomsnittskursen på varje handelsdag som infaller under den aktuella Beräkningsperioden för det Alternativa Kontantbel...
	(c) om det uppstår tvivel om beräkningen av det Alternativa Kontantbeloppet eller om sådant belopp inte kan fastställas enligt vad som anges ovan, ska det Alternativa Kontantbeloppet vara lika med sådant belopp som bestäms på sådant annat sätt som en ...
	(a) om priset, på någon sådan handelsdag (i denna definition, ”Ursprungsdatumet”) inte finns tillgängligt eller på annat sätt kan fastställas enligt vad som anges ovan, ska Slutkursen för en B-aktie, Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, option, teckning...
	(b) om Slutkursen inte kan fastställas enligt vad som angivits ovan, ska Slutkursen för en B-aktie, Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, option, teckningsoption eller annan rättighet eller tillgång, såsom fallet må vara, fastställas som på Ursprungsdatu...
	(a) i syfte att fastställa Gällande Marknadspris enligt Villkor 6(b)(iv) eller Villkor 6(b)(vi) i situationer då den relevanta händelsen avser en emission av B-aktier, om den Volymviktade Genomsnittskursen vid någon tid under den angivna period om fem...
	(i) om B-aktierna som ska emitteras inte kvalificeras för Utdelningen (eller rättigheten) i fråga, ska den Volymviktade Genomsnittskursen på de dagar på vilka B-aktierna ska ha baserats på ett pris inklusive Utdelning (eller inklusive annan rättighet)...
	(ii) om B-aktierna som ska emitteras kvalificeras för Utdelningen (eller rättigheten) i fråga, ska den Volymviktade Genomsnittskursen på de dagar på vilka B-aktierna ska ha baserats på ett pris exklusive Utdelning (eller exklusive någon annan rättighe...

	(b) för varje beräkning eller fastställande som krävs med anledning av punkterna (a)(i) och (a)(ii) för definitionen av ”Utdelning”, om den Volymviktade Genomsnittskursen på någon av de nämnda fem handelsdagarna ska ha baserats på ett pris inklusive d...
	(c) för varje annat avseende, om någon dag under den nämnda perioden om fem handelsdagar var Ex-dag för någon Utdelning (eller någon annan rättighet), ska de Volymviktade Genomsnittskurserna som ska ha baserats på ett pris inklusive sådan Utdelning (e...
	(a) där:
	(i) en kontant Utdelning offentliggörs som vid val av en eller flera B-aktieägare kan utföras genom emission eller leverans av B-aktier eller annan egendom eller tillgångar, eller där en emission av B-aktier eller annan egendom eller tillgångar till B...
	(ii) det ska (annat än i sådana situationer som är föremål för förbehållet i avsnitt (i) ovan) (x) förekomma en emission av B-aktier eller annan egendom eller tillgångar till B-aktieägare genom kapitalisering av vinster eller reserver (inklusive varje...

	(b) varje emission av B-aktier som faller inom Villkor 6(b)(i) eller 6(b)(ii) ska bortses från;
	(c) (A) ett köp eller inlösen eller återköp av aktiekapital i Emittenten av eller för Emittenten eller något av Emittentens Dotterbolag med anledning av ett generellt bemyndigande för sådana köp, inlösen eller återköp godkänt av bolagsstämman och i en...
	(i) på den Angivna Aktiedagen; eller
	(ii) där ett tillkännagivande (undantaget, för undvikande av missförstånd i detta sammanhang, varje generellt bemyndigande för sådana köp, inlösen eller återköp givet av bolagsstämma eller varje kallelse till bolagsstämma) har gjorts avseende avsikten...

	(d) om Emittenten eller något av dess Dotterbolag (eller någon person för den eller deras räkning) ska köpa, lösa in eller återköpa något depåbevis eller andra bevis eller certifikat som representerar B-aktier, ska bestämmelserna i punkt (c) ovan till...
	(e) där en utdelning eller distribution betalas eller görs till B-aktieägare med anledning av någon plan eller arrangemang implementerat av Emittenten i syfte att möjliggöra för B-aktieägare att välja, eller vilken kan nödga B-aktieägare, att ta emot ...
	(f) där en Utdelning i kontanter deklareras som medför betalning från Emittenten till B-aktieägare i den Relevanta Valutan eller i ett belopp i kontanter eller som kan betalas i den Relevanta Valutan, oavsett om så sker vid val av B-aktieägare eller a...
	(g) en utdelning eller distribution som utgör en Spin-Off skall anses utgöra en Utdelning betalad eller utförd av Emittenten;
	(a) gällande en kontant Utdelning, beloppet av sådan kontant utdelning, såsom fastställt av Beräkningsbyrån;
	(b) gällande varje annat kontant belopp, sådant belopp av kontanter, såsom fastställt av Beräkningsbyrån;
	(c) gällande Värdepapper (inklusive B-aktier), Spin-Off-Värdepapper, optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar som är upptagna till handel på en Relevant Börs som är av tillräcklig likviditet (såsom fastställt av Beräkningsb...
	(i) för det fall det avser B-aktier eller (i den utsträckning som utgör aktiekapital) andra Värdepapper eller Spin-Off-Värdepapper, för vilka en daglig Volymviktad Genomsnittskurs (här med bortseende från bestämmelse (b) för definitionen därav) kan fa...
	(ii) i varje annat fall, Slutkursen för sådana Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar;

	(d) gällande Värdepapper, Spin-Off-Värdepapper, optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar som inte är upptagna till handel på en Relevant Börs av tillräcklig likviditet (såsom ovan nämnts) eller som annars enligt punkt (c) s...
	(a) som har totala tillgångar eller nettoomsättning (exklusive koncerninterna poster) motsvarande 10% eller mer av Koncernens totala tillgångar eller nettoomsättning, beräknat på konsoliderad basis med hänvisning till de senast reviderade räkenskapern...
	(b) till vilket överförs alla eller i huvudsak alla tillgångar och åtaganden i ett Dotterbolag till Emittenten som omedelbart före sådan överlåtelse är ett Väsentligt Dotterbolag, varefter det överlåtande Dotterbolaget omedelbart ska upphöra att vara ...
	(a) godkänd av Förvaltaren eller genom Extraordinärt Beslut;
	(b) avseende, eller som påverkar, någon tillgång förvärvad av Emittenten eller något Väsentligt Dotterbolag efter Closing-dagen om (i) Säkerhetsrätten inte skapades med hänsyn till förvärvet av den tillgången av Emittenten eller sådant Väsentligt Dott...
	(c) avseende eller som påverkar någon tillgång hos någon person som blir ett Väsentligt Dotterbolag efter Closing-dagen om (i) Säkerhetsrätten inte skapades med hänsyn till förvärvet av den personen och (ii) det säkerställda nominella beloppet (annat ...
	(d) skapad avseende Relevant Skuldsättning hos en entitet som har fusionerats med eller förvärvats av (helt eller delvis) Emittenten eller något av dess Dotterbolag, förutsatt att sådan Säkerhetsrätt:
	(i) fanns vid tidpunkten för sådan fusion eller sådant förvärv;
	(ii) inte skapades i syfte att tillhandahålla säkerhet avseende finansieringen av sådan fusion eller sådant förvärv; och
	(iii) inte utökas till belopp eller annars utökas efter sådan fusion eller sådant förvärv.
	en ”person” inkluderar varje individ, företag, bolag, firma, partnerskap, joint venture, trust, åtagande, förening, organisation eller stat eller statlig myndighet eller politiska underavdelningar därav (i varje fall oavsett om de är en separat juridi...

	(a) dagen på vilken betalning för den först förfaller; och
	(b) om något betalbart belopp felaktigt hålls inne eller avslås, det tidigare av (a) dagen då full betalning av det utestående beloppet görs och (b) dagen som infaller sju dagar efter den dag då Förvaltaren eller Huvudsakliga Betalnings-, Överförings-...
	(a) beträffande B-aktierna, Nasdaq Stockholm eller, om B-aktierna vid den aktuella tidpunkten inte är noterade och upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, den huvudsakliga börsen eller värdepappersmarknaden där B-aktierna då är listade, upptagna til...
	(b) med avseende på något Värdepapper (andra än B-aktier), Spin-Off-Värdepapper, optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter eller tillgångar, den huvudsakliga börsen eller värdepappersmarknaden på vilken sådana Värdepapper, Spin-off-Värdepapp...
	(a) en distribution av Spin-Off-Värdepapper av Emittenten till B-aktieägare som en grupp; eller
	(b) varje utfärdande, överföring eller leverans av någon egendom eller några tillgångar (inklusive kontanter eller aktier eller andra värdepapper av eller i eller emitterade eller tilldelade) av någon enhet (annan än Emittenten) till B-aktieägare som ...
	(a) om sådant pris på någon sådan handelsdag (i detta sammanhang, ”Ursprungsdagen”) inte är tillgängligt eller annars inte kan bestämmas enligt ovan, ska den Volymviktade Genomsnittskursen av en B-aktie, Värdepapper eller Spin-Off-Värdepapper, såsom f...
	(b) om den Volymviktade Genomsnittskursen inte kan fastställas enligt ovan, så ska den Volymviktade Genomsnittskursen för en B-aktie, Värdepapper eller Spin-Off-Värdepapper, såsom fallet må vara, fastställas som på Ursprungsdagen av en Oberoende Rådgi...

	4. Registrering och överföring av Konvertibler
	(a) Registrering
	(b) Överföring
	(c) Avgiftsfria formaliteter
	(d) Stängda perioder

	5. Ränta
	(a) Räntesats
	(b) Periodisering av ränta

	6. Slutförande och Konvertering av Konvertibler
	(a) Slutföranderättighet och Konverteringsrättighet
	Med förbehåll för vad som anges i dessa Villkor och som beskrivs närmare nedan, kommer varje Konvertibel att vara konvertibel (till kontanter eller aktier, beroende på vad som är tillämpligt) enligt innehavarens beslut, under perioden från och inklusi...
	(i) innan den Fysiska Slutförandedagen, om någon, (men endast under Slutförandeperioden, om någon), kommer sådan Konvertibelinnehavare endast att vara berättigad att fordra att Emittenten löser in sådan Konvertibel till det relevanta Alternativa Konta...
	(ii) vid varje tid på eller efter inträffandet av den Fysiska Slutförandedagen (Fysiska Slutförandedagen kan, för undvikande av tvivel, inträffa innan Long Stop-dagen), kan Konverteringsrättigheten avseende sådan Konvertibel utövas, enligt innehavaren...



	i varje fall, med förbehåll för vad som anges i dessa Villkor.
	(b) Justering av Konverteringskursen

	Vid inträffande av någon av de händelser som beskrivs nedan, ska Konverteringskursen justeras av Beräkningsbyrån enligt följande:
	(i) Konsolidering, omklassificering, omstrukturering eller underindelning
	(ii) Kapitalisering av vinster eller reserver
	(iii) Utdelning

	Om och närhelst Emittenten ska tillkännage, offentliggöra, utföra eller betala någon Utdelning till B-aktieägare, ska Konverteringskursen justeras genom att multiplicera den Konverteringskurs som är gällande omedelbart före Ikraftträdandedagen med:
	,𝐴−𝐵-𝐴.
	där:
	A är det Gällande Marknadspriset för en B-aktie på Ex-dagen avseende sådan Utdelning; och
	B är den del av det Skäliga Marknadsvärdet av den sammanlagda Utdelningen som kan hänföras till en B-aktie, varvid denna del fastställs genom att dividera det Skäliga Marknadsvärdet för den sammanlagda Utdelningen med antalet B-aktier som har rätt at...
	Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen.
	(iv) Företrädesemissioner

	där:
	A är antalet emitterade B-aktier på sådan Ex-dag;
	B är antalet B-aktier som det sammanlagda vederlaget (om något) erhållbart för B-aktierna emitterade med företrädesrätt, eller för Värdepappren emitterade med företrädesrätt och varpå utövande av rättigheter till konvertering till, eller utbyte mot e...
	Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen.
	(v) Emission av Värdepapper till aktieägare

	A är det Gällande Marknadspriset av en B-aktie på Ex-dagen avseende den aktuella emissionen eller tilldelningen; och
	Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen.
	(vi) Emission av B-aktier under Gällande Marknadspris

	där:
	A är antalet emitterade B-aktier omedelbart före dagen för det första offentliga tillkännagivandet av villkoren för sådan emission av B-aktier eller emission eller tilldelning av optioner, teckningsoptioner eller andra rättigheter såsom angivet ovan;
	B är antalet B-aktier vilket det sammanlagda vederlaget (om något) erhållbart för emissionen av sådana B-aktier eller, såsom fallet må vara, för B-aktierna som ska emitteras eller annars tillgängliggöras vid utövandet av någon sådan option, tecknings...
	Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen.
	”Ikraftträdandedagen” avser, i förhållande till denna punkt 6(b)(vi), det senare av (i) dagen för emission av sådana B-aktier eller, såsom fallet må vara, emissionen eller tilldelningen av sådana optioner, teckningsoptioner eller rättigheter och (ii)...
	(vii) Andra emissioner

	där:
	A är antalet emitterade B-aktier omedelbart före dagen för det första offentliga tillkännagivandet av villkoren för emission av sådana Värdepapper (eller villkoren för sådan tilldelning);
	B är antalet B-aktier som det sammanlagda vederlaget (om något) som kan erhållas för B-aktierna som ska emitteras eller annars tillgängliggöras vid konvertering eller byte eller vid utövande av rättigheten till teckning, köp eller förvärv som medfölj...
	Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen.
	(viii) Modifiering av rättigheter

	där:
	A är antalet emitterade B-aktier omedelbart före dagen för det första offentliga tillkännagivandet av villkoren för sådan modifiering;
	B är antalet B-aktier som det sammanlagda vederlaget (om något) som kan erhållas för B-aktierna som ska emitteras eller annars tillgängliggöras vid konvertering eller utbyte eller vid utövandet av rättigheten till teckning, köp eller förvärv som hör ...
	Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen.
	(ix) Vissa arrangemang

	där:
	A är det Gällande Marknadspriset för en B-aktie på Ex-dagen i förhållande till det relevanta erbjudandet; och
	B är det Skäliga Marknadsvärdet på sådan Ex-dag avseende den del av det relevanta erbjudandet som är hänförligt till en B-aktie.
	Sådan justering ska bli gällande på Ikraftträdandedagen.
	(x) Utlösande Händelse
	(xi) Andra justeringar
	(xii) Modifieringar

	(A) där händelserna eller omständigheterna som ger upphov till någon justering enligt detta villkor 6(b) redan har resulterat eller kommer att resultera i en justering av Konverteringskursen eller om de händelser eller omständigheter som ger upphov t...
	(B) sådan modifiering ska göras av tillämpningen av dessa Villkor som kan beslutas av en Oberoende Rådgivare, i konsultation med Beräkningsbyrån (om annan), att enligt sitt eget tycke vara lämplig (i) för att säkerställa att en justering av Konverter...
	(xiii) Beräkning av vederlag
	(A) det sammanlagda vederlaget som kan erhållas eller pris för B-aktier som emitterats mot kontanter ska vara sådant kontant belopp;
	(B) (x) det sammanlagda vederlaget som kan erhållas eller priset för B-aktier som ska emitteras eller annars tillgängliggöras vid konverteringen eller utbytet av Värdepapper ska anses vara vederlaget eller priset som erhållits eller kan erhållas för s...
	(C) om vederlaget eller priset som fastställts i enlighet med (A) eller (B) ovan (eller någon komponent därav) ska uttryckas i en valuta som inte är den Relevanta Valutan (annat än i situationer där sådant vederlag också uttrycks i den Relevanta Valut...
	(D) vid fastställande av vederlaget eller priset i enlighet med ovan, ska inget avdrag göras  för eventuella provisioner eller avgifter (hur än beskrivna) eller utgifter som betalats eller uppkommit för garanti, placering eller förvaltning av emission...
	(E) vederlaget eller priset ska fastställas såsom angivet ovan på basis av vederlaget eller priset som erhållits, kan erhållas, betalats eller kan betalas, oavsett om hela eller delar av detta erhållits, kan erhållas, betalats eller kan betalas av ell...
	(F) om B-aktier ska emitteras som en del av samma transaktion eller vara emitterbara mot ett vederlag som kan erhållas i en eller i olika valutor så ska vederlaget som kan erhållas per B-aktie fastställas genom att dividera det sammanlagda vederlaget ...
	(G) hänvisningar till ”kontanter” i dessa Villkor inkluderar varje löfte eller åtagande att betala kontant eller frisläppande eller utsläckning av, eller kvittning mot, ett ansvar eller en skyldighet att betala ett kontant belopp; och
	(H) vid fastställandet av vederlaget eller priset i enlighet med ovan, i situationen då en riktad emission av B-aktier vidtas av Emittenten, så kommer, med anledning av registreringsförfarandet hos Bolagsverket som krävs enligt svensk lag, berörd slut...

	(c) Justering till Konverteringsdagen, det Ytterligare Alternativa Kontantbeloppet
	(i) Om Registreringsdagen (som definierats i Villkor 6(i)) i förhållande till något utövande av Konverteringsrättigheter skulle, bortsett från bestämmelserna i detta Villkor 6(c) vara efter dagen ("Antagen avstämningsdag" med avseende på den relevanta...
	(ii) Om en Retroaktiv Justering inträffar i samband med ett utövande av någon Slutföranderättighet och en handelsdag som ingår i den Beräkningsperioden för det Alternativa Kontantbeloppet för sådant utövande av Slutföranderättigheter inträffar på elle...
	(iii) Emittenten ska betala det Ytterligare Alternativa Kontantbeloppet senast fem affärsdagar i Stockholm efter utgången av den relevanta Beräkningsperioden för det Alternativa Kontantbeloppet genom överföring till ett Svenska Kronor-konto hos en ban...

	(d) Beslut och fastställande av Beräkningsbyrån eller en Oberoende Rådgivare
	(e) Aktie- eller Optionsprogram, Återinvesteringsplaner för Utdelning
	(f) Avrundning nedåt och Meddelande om Justering till Konverteringskursen
	Vid varje justering ska den resulterade Konverteringskursen, om inte en integrerad multipel på 0,0001 kronor, avrundas nedåt till närmaste helmultipel på 0,0001 kronor. Ingen justering ska göras av Konverteringskursen om en sådan justering (avrundad n...
	(g) Relevant Händelse
	(i) all för Konvertibelinnehavarna väsentlig information avseende den Utlösande Händelsen;
	(ii) Konverteringskursen omedelbart innan förekomsten av den Utlösande Händelsen, i förekommande fall, och Konverteringskursen vid den Relevant Händelsen som är tillämplig enligt villkor 6(b)(x) under Perioden för Relevant Händelsen, på grundval av Ko...
	(iii) Slutkursen för B-aktierna på den senaste praktiskt rimliga dagen före publiceringen av ett sådant meddelande;
	(iv) den sista dagen av Perioden för den Utlösande Händelsen;
	(v) Säljoptionsdagen; och
	(vi) annan information hänförlig till den Utlösande Händelsen som Förvaltaren kan behöva.

	(h) Förfarande för utövande av Slutföranderättigheter och Konverteringsrättigheter
	(i) B-aktier
	Den eller de personer som specificeras för sådana ändamål i det relevanta Konverteringsmeddelandet kommer att bli den eller de registrerade innehavaren eller innehavarna av det antal B-aktier som kan emitteras vid konvertering med verkan från den dag ...
	(j) Ränta på Konvertering eller vid Slutförande
	(k) Köp eller Inlösen av B-aktier
	(l) Ingen övervakningsskyldighet
	(m) Konsolidering, sammanslagning eller fusion
	(i) för att säkerställa att Verksamhetsefterträdaren ersätter Emittenten som huvudsaklig gäldenär avseende Konvertiblerna och enligt Förvaltningsurkunden;
	(ii) för att säkerställa att varje dåvarande utestående Konvertibel (under den period då Konverteringsrättigheter kan utövas) konverteras till aktiekapital (eller liknande) i Verksamhetsefterträdaren, på basis av sådana grunder och med en Konvertering...
	(iii) för att säkerställa att Förvaltningsurkunden (med genomförda ändringar eller kompletteringar om så är tillämpligt) och Villkoren ger väsentligen samma eller likvärdiga befogenheter, skydd, rättigheter och förmåner till Förvaltaren och Konvertibe...

	7. Inlösen och köp
	(a) Slutligt Inlösen
	Om de inte tidigare köpts och annullerats, lösts in eller slutförts eller konverterats enligt vad som anges här, kommer Konvertiblerna att lösas in till sitt nominella belopp på Förfallodagen. Konvertiblerna får endast lösas in före Förfallodagen enli...
	(b) Inlösen efter Beslut av Emittenten
	(i) när som helst den 9 april 2024 eller senare ("Första Inlösendag"), om Paritetsvärdet på var och en av minst 20 handelsdagar under en period av 30 på varandra följande handelsdagar som slutar högst 7 handelsdagar före utfärdandet av aktuellt Meddel...
	(ii) när som helst om, före dagen då den aktuella Frivilliga Inlösenmeddelandet har avgivits, Slutföranderättigheter och/eller Konverteringsrättigheter har utövats och/eller förvärvats (och motsvarande annulleringar) och/eller inlösen har utförts med ...

	(c) Inlösen med anledning av icke-godkännande av Aktieägarbeslut
	Emittenten (i) kan om Bolagsstämman har hållits och Aktieägarbeslut har presenterats men inte har antagits vid en sådan Bolagsstämma, eller (ii) ska, om Bolagsstämman inte har hållits, meddela (ett "Meddelande om Aktieägarhändelse") till Konvertibelin...
	”Skäligt Konvertibelvärde" betyder, för varje Konvertibel, bestämt av en Oberoende Rådgivare, det aritmetiska genomsnittet (avrundat till närmaste helmultipel på 0,01 kronor, där 0,005 kronor avrundas uppåt) av det skäliga marknadsvärdet (som bestämts...
	(d) Inlösen på grund av Beskattningsskäl
	(e) Frivillig Inlösen, Aktieägarhändelse och Meddelande om Skatteinlösen
	(f) Inlösen vid Beslut av Konvertibelinnehavare vid Utlösande Händelse
	Efter att en Utlösande Händelse inträffat kommer innehavaren av varje Konvertibel att ha rätt att begära att Emittenten löser in den Konvertibeln på Säljoptionsdagen till dess nominella belopp, tillsammans med upplupen och obetald ränta fram till (men...
	(g) Förvärv
	(h) Annullering
	(i) Flera Meddelanden

	8. Betalningar
	(a) Amortering
	(b) Andra summor
	(c) Avstämningsdagen
	(d) Utbetalningar
	(e) Utbetalningar som omfattas av skattelagstiftning
	(f) Försenad utbetalning
	(g) Bankdag
	(h) Betalnings-, Överförings och Konverteringsagent, etc.
	(i) Inga avgifter
	(j) Decimaler

	9. Beskattning
	10. Händelse av Bristande Fullgörelse
	Om någon av följande händelser (var och en, en ”Händelse av Bristande Fullgörelse”) inträffar och fortlöper, kan Förvaltaren ensam besluta, och om så begärs av innehavarna av minst en fjärdedel av de utestående Konvertiblernas nominella belopp eller o...
	(a) Utebliven Betalning: Emittenten underlåter att betala amortering eller ränta eller annat belopp hänförligt till Konvertiblerna vid förfallotidpunkten och sådant underlåtande fortlöper under en period av 7 dagar när det kommer till amortering och 1...
	(b) Utebliven leverans av B-aktier: Emittenten underlåter att leverera B-aktier när så krävs vid utövandet av Konverteringsrättigheter och sådant underlåtande fortlöper under en period av 7 dagar; eller
	(c) Brott mot Annan Förpliktelse: Emittenten underlåter att fullgöra, efterleva eller iaktta en eller flera av sina andra skyldigheter i förhållande till Konvertiblerna eller Förvaltningsurkunden, vilket inte kan avhjälpas eller, om det enligt Förvalt...
	(d) Cross-Default:
	(i) varje nuvarande eller framtida skuld från Emittenten eller något av dess Väsentliga Dotterbolag för eller med avseende på lånade eller anskaffade pengar förfaller till betalning före dess angivna löptid på grund av bristande fullgörelse av någon s...
	(ii) en sådan skuld inte betalas då den förfaller till betalning eller, i förekommande fall, inom en tillämplig respitperiod, eller
	(iii) Emittenten eller något av dess Väsentliga Dotterbolag underlåter att vid förfallotidpunkten betala (eller inom en tillämplig respitperiod) ett belopp som ska betalas av den under en nuvarande eller framtida garanti eller ersättning för lånade el...

	förutsatt att det sammanlagda beloppet för relevant skuldsättning, garantier och säkerheter för vilka en eller flera av de händelser som nämns ovan i detta Villkor 10(d) har inträffat uppgår till eller överstiger 250 miljoner kronor eller motsvarande ...
	(e) Otillfredsställande beslut: en utmätning, beslag, verkställighet eller annan rättslig process genomförs, verkställs eller om stämning sker mot hela eller, enligt Förvaltarens uppfattning, någon väsentlig del av Emittentens egendom, tillgångar elle...
	(f) Indriven Säkerhet: varje nuvarande eller framtida inteckning, avgift, pantsättning, panträtt eller annan belastning skapad eller övertagen av Emittenten eller något av dess Väsentliga Dotterbolag avseende tillgångar med ett värde, individuellt ell...
	(g) Insolvens: Emittenten eller något av dess Väsentliga Dotterbolag är (eller anses enligt lag eller domstol vara) insolvent eller försatt i konkurs eller oförmögen att betala sina skulder, stoppar, inställer eller offentliggör sin avsikt att stoppa ...
	(h) Avveckling etc: en förvaltare utses, ett utslag sker eller ett beslut träder i kraft för avvecklingen eller likvidationen eller förvaltningen av Emittenten eller något av dess Väsentliga Dotterbolag (och sådant utslag inte upphävs inom 30 dagar), ...
	(i) Olaglighet: det är eller blir olagligt för Emittenten att fullgöra eller efterleva en eller flera av dess skyldigheter enligt någon av Konvertiblerna; eller
	(j) Upphörande av Verksamheten: om Emittenten eller något av dess Väsentliga Dotterbolag slutar (eller, genom en officiell handling från Emittentens styrelse eller styrelsen i något sådant Väsentligt Dotterbolag, hotar genom att uttrycka en klar och o...
	(k) Likartade Händelser: varje händelse som inträffar som enligt lagstiftningen i någon relevant jurisdiktion har en likartad effekt som någon av de händelser som avses i någon av de föregående bestämmelserna i detta Villkor 10,

	11. Åtaganden
	(a) Emittenten förbinder sig att sammankalla till en bolagsstämma med dess aktieägare som ska hållas den 26 april 2021 och under alla omständigheter senast vid Long Stop-dagen (den ”Ursprungliga Bolagsstämman"), och att lägga fram förslag till B-aktie...
	(b) Emittenten åtar sig att använda rimliga ansträngningar för att senast den dag som infaller 90 dagar efter Closing-dagen erhålla och därefter upprätthålla ett medgivande om upptagande av Konvertiblerna till handel på Frankfurtsbörsens Öppna Marknad...
	(c) Medan Slutföranderättigheter eller Konverteringsrättigheter fortsatt kan utövas kommer Emittenten, med förbehåll för godkännandet av ett Extraordinärt Beslut eller med föregående skriftligt godkännande från Förvaltaren, om det enligt dess uppfattn...
	(i) inte emittera eller till fullo betala några Värdepapper, varken genom kapitalisering av vinster eller reserver, bortsett från:
	(A) enligt ett Programförfarande som innebär en minskning och annullering av B-aktier och emissionen till B-aktieägare av samma antal B-aktier genom kapitalisering av vinster eller reserver; eller
	(B) enligt, eller i samband med, ett Newco-progam; eller
	(C) genom emission av fullt betalda B-aktier eller andra Värdepapper till B-aktieägare och andra innehavare av aktier i Emittentens kapital, som enligt deras villkor berättigar sådana innehavare att ta emot aktier eller andra Värdepapper vid kapitalis...
	(D) genom emission av fullt betalda B-aktier, utfärdade i dess helhet, utan att förhålla sig till delvisa rättigheter, i stället för hela eller delar av en Utdelning i kontanter; eller
	(E) genom emission av B-aktier eller aktiekapital till, eller till förmån för, anställda eller tidigare anställda, styrelseledamot eller nuvarande eller tidigare verkställande direktör (inklusive nuvarande eller tidigare styrelseledamöter , konsulter ...

	(ii) inte ändra de rättigheter som är kopplade till B-aktierna med avseende på röstning, utdelning eller likvidering eller utfärda någon annan form av aktiekapital med tillhörande rättigheter som är mer gynnsamma än de rättigheter som är knutna till B...
	(A) all konsolidering, omklassificering, omstrukturering eller underindelning av B-aktierna; eller
	(B) varje modifiering av sådana rättigheter som enligt en Oberoende Rådgivare inte väsentligen skadar intresset för innehavarna av Konvertiblerna; eller
	(C) varje emission av aktiekapital där emissionen av sådant aktiekapital resulterar i, eller skulle resultera i, om inte för bestämmelserna i Villkor 6(f) som avser avrundningar och minsta justeringar eller uppskjutandet av justeringar eller, där de o...
	(D) varje emission av aktiekapital eller modifiering av rättigheter som är knutna till B-aktierna, där Emittenten innan dess ska ha instruerat en Oberoende Rådgivare att avgöra vilka (om några) justeringar som ska göras av Konverteringskursen som anse...
	(E) varje ändring av Emittentens bolagsordning som genomförs i samband med de frågor som beskrivs i detta Villkor 11 eller som är kompletterande till eller en effekt av något av föregående (inklusive alla ändringar som görs för att möjliggöra eller un...
	(F) varje ändring av Emittentens bolagsordning (eller annat konstitutionellt dokument) efter eller i samband med en Kontrollförändring för att säkerställa att alla Konvertibelinnehavare som utövar Konverteringsrättigheter där Konverteringsdagen infall...
	(G) En Tillåten Emittering;

	(iii) förutom som en del av eller i samband med eller enligt någon anställds, styrelseledamots eller ledande befattningshavares aktie- eller options- eller incitamentsprogram (oavsett om det gäller samtliga anställda, styrelseledamöter eller ledande b...
	(iv) inte emittera, tilldela eller distribuera eller vidta eller utelämna någon annan åtgärd om effekten därav skulle vara att, vid utövandet av Konverteringsrättigheter, att B-aktier inte, enligt någon gällande lag, kunde lagligen utfärdas som fullt ...
	(v) inte minska sitt emitterade aktiekapital, sin överkursfond eller något annat ej åberopat ansvar avseende detta eller några icke-utdelningsbara reserver, förutom:
	(A) i enlighet med villkoren för emitteringen av det aktuella aktiekapitalet; eller
	(B) genom köp eller inlösen av aktiekapital i Emittenten i sådan utsträckning som är godtagbar enligt tillämplig lag; eller
	(C) i enlighet med Aktiebolagslagen, 20 kap. 35 § punkt 1 och 2, vilket avser förlusttäckning vid utevaro av fritt eget kapital, och ökning av aktiekapitalet genom fondemission; eller
	(D) då minskningen inte involverar distribuering av tillgångar; eller
	(E) enbart i förhållande till en förändring i valutan i vilken B-aktiens nominella värde är angett; eller
	(F) för att skapa fördelningsbara reserver; eller
	(G) enligt ett Programförfarande som innebär en minskning och annullering av B-aktier och en emission till B-aktieägare av lika många B-aktier genom kapitalisering av vinster eller reserver; eller
	(H) så som anges i Villkor 11(i); eller
	(I) enligt ett Newco-program; eller
	(J) genom överföring till reserver om tillåtet enligt tillämplig lag; eller
	(K) då minskningen är tillåten enligt tillämplig lag och Förvaltaren, agerandes på råd av en Oberoende Rådgivare (agerandes som expert och vars råd Förvaltaren kan förlita sig på i all utsträckning och utan ansvar), bestämmer att, enligt dess uppfattn...
	(L) där minskningen är tillåten enligt tillämplig lag och resulterar i (eller, då det är fråga om en minskning i samband med en Kontrollförändring, kommer att resultera i) (eller skulle, om inte för bestämmelserna i Villkor 6(f) som avser avrundningar...

	(vi) om ett erbjudande (annat än ett Newco-erbjudande) lämnas till samtliga (eller så nära som det är praktiskt möjligt samtliga) B-aktieägare (eller samtliga (eller så nära som det är praktiskt möjligt) B-aktieägare utom erbjudaren och/eller någon pa...
	(vii) vid händelse av ett Newco-program, vidta (eller säkerställas att det vidtas) alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att (till Förvaltarens tillfredsställelse) omedelbart efter genomförandet av Programförfarandet:
	(A) till Emittentens val, antingen (a) Newco ersätts under Konvertiblerna och Förvaltningsurkunden som huvudsaklig gäldenär i stället för Emittenten (och där Emittenten utställer en garanti); eller (b) Newco blir borgensman under Konvertiblerna och Fö...
	(B) sådana ändringar görs i dessa Villkor och Förvaltningsurkunden som rekommenderas till Förvaltaren av den Oberoende Rådgivaren, agerandes som expert, är nödvändiga för att säkerställa att Konvertiblerna kan konverteras till eller bytas mot kontante...
	(C) B-aktierna eller andelarna eller motsvarande i Newco (eller depåbevis eller andra bevis eller certifikat som representerar B-aktier eller andelar eller motsvarande i Newco) tas upp till handel på en reglerad, regelbundet operativ, erkänd börs- ell...
	(D) Förvaltningsurkunden och Villkoren ger åtminstone samma eller likvärdiga befogenheter, skydd, rättigheter, diskretion och förmåner till Förvaltaren och Konvertibelinnehavarna efter genomförandet av ett sådant Newco-program som de gav till Förvalta...
	Förvaltaren ska (på Emittentens bekostnad och efter Emittentens vägledning) vara skyldig att instämma i att använda rimliga ansträngningar för att genomföra sådant utbyte eller utställande av sådan garanti och i båda fallen göra sådana ändringar som a...

	(viii) använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att B-aktierna som emitteras vid utnyttjande av Konverteringsrättigheter, så snart det är praktiskt möjligt, kommer att tas upp till notering och handel på den Relevanta Börsen och kommer ...
	(ix) använda alla rimliga ansträngningar för att på egen bekostnad säkerställa att dess emitterade och utestående B-aktier är noterade på den Relevanta Börsen (men så att detta åtagande inte anses brutet emot till följd av en Kontrollförändring (oavse...
	(x) se till att samtliga nödvändiga åtgärder vidtas för att registreringen av B-aktierna hos Bolagsverket sker vid konvertering så snart som praktiskt möjligt efter relevant Konverteringsdag och att Emittenten, på bankdagen i Stockholm omedelbart efte...
	(xi) så länge som en Konvertibel förblir utestående, använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att (i) antalet röster som ska avges i förhållande till en A-aktie inte ska ökas och med avseende på en B-aktie inte ska minskas och (ii) inge...
	(xii) inte genomföra någon emission eller ändra bolagsordningen (eller andra relevanta konstituerande handlingar) i Emittenten eller vidta några andra åtgärder om effekten av detta skulle vara att Konverteringsrättigheterna avseende samtliga uteståend...
	(xiii) alltid efter utfärdandet av ett Fysiskt Slutförandemeddelande hålla tillgängligt för emission eller leverans, fria från företrädesrätt från dess auktoriserade men ej emitterade aktiekapital, vederbörligt bemyndigade men ej emitterade B-aktier (...
	(xiv) säkerställa att den inte får sitt säte eller anses ha sin hemvist i eller i allmänhet underkastas skattemyndigheten i någon jurisdiktion (annat än Konungariket Sverige) om inte (a) genom en Tillåten Fusion enligt Villkor 6(m), i samband med ett ...
	(xv) senast vid Closing-dagen (i) publicera en kopia av dessa Villkor (inklusive en förklaring om den avsedda målmarknaden för Konvertiblerna) på sin webbplats och (ii) därefter (och så länge som någon av Konvertiblerna förblir utestående) bibehålla t...


	12. Preskription
	13. Ersättning av Konvertibler
	14. Konvertibelinnehavarnas Möten, modifiering och friskrivning, Utbyte
	(a) Konvertibelinnehavares möten
	(b) Modifiering och friskrivning
	(c) Utbyte
	(d) Förvaltarens rättighet

	15. Upprätthållande
	(a) Förvaltaren kan avstå from att vidta förfaranden, åtgärder eller steg i varje jurisdiktion om vidtagandet av sådana förfaranden, åtgärder eller steg i den jurisdiktionen skulle, enligt Förvaltarens uppfattning efter legal rådgivning i den aktuella...
	(b) Förvaltaren kan avstå från att vidta förfaranden, åtgärder eller steg i varje jurisdiktion om detta enligt Förvaltarens uppfattning baserad på juridisk rådgivning i den relevanta jurisdiktionen skulle eller kan göra Förvaltaren ansvarig i förhålla...
	(c) Förvaltaren kan utan ansvar avstå från att göra något som enligt Förvaltarens uppfattning skulle eller skulle kunna strida mot någon lag i någon stat eller jurisdiktion (inklusive men utan begränsning till Kungariket Sverige, Europeiska Unionen, U...

	16. Förvaltaren
	(a) bestämmelser som befriar Förvaltaren från att vidta några förfaranden, åtgärder eller steg om Förvaltaren inte hålls skadelös och/eller säkerställd och/eller förfinansierad till dess tillfredställande; och
	(b) bestämmelser som begränsar eller exkluderar dess ansvar under vissa omständigheter.
	Förvaltningsurkunden innehåller därutöver bestämmelser enligt vilka Förvaltaren är berättigad till, bland annat, (a) att ingå affärstransaktioner med Emittenten och/eller något av Emittentens Dotterbolag och att fungera som förvaltare för innehavarna ...

	17. Meddelanden
	18. Ytterligare emissioner
	19. Contracts (Right of Third Parties) Act 1999
	Ingen person ska ha någon rätt att genomdriva något villkor avseende Konvertiblerna med anledning av Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.
	20. Tillämplig lag och jurisdiktion
	(a) Tillämplig lag
	Förvaltningsurkunden, Agentavtalet och Konvertiblerna och varje eventuell utomobligatorisk förpliktelse som uppstår till följd av eller i samband med dem (annat än skapande och emission av B-aktier vid utövande av Konverteringsrättigheter avseende Kon...
	(b) Jurisdiktion.
	(c) Delgivningsbar person



