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Protokoll fört vid årsstämma i Integrum AB, 

org. nr 556407-3145, den 28 september 2022 

kl. 17.00 i Quality Hotel The Weaver, Göte-

borgsvägen 91, 431 37 Mölndal. 

 

1. Stämman öppnas 

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Bengt Sjöholm.  

Noterades att utöver styrelsens ordförande närvarade styrelseledamöterna Rick-

ard Brånemark, Karin Wingstrand och Artur Aira, bolagets verkställande direk-

tör Rickard Brånemark samt också huvudansvarige revisorn Johan Palmgren, 

PWC. 

Noterades vidare att det uppdragits åt Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, 

att föra protokoll vid stämman.  

2. Val av ordförande vid stämman 

Valdes Advokat Christian Riddarbo, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid 

stämman.  

Beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara 

vid stämman utan yttrande- eller rösträtt. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

Upprättades i bilaga 3A intagen förteckning över närvarande aktieägare, om-

bud, biträden, inkomna poströster och övriga närvarande. 

Godkändes ovan nämnda förteckning att gälla som röstlängd vid stämman i be-

slutspunkter fram till och med beslutspunkt 13 nedan. 

Noterades att 640 000 A-aktier och 5 834 002 B-aktier, sammanlagt 6 474 002 

aktier och 12 234 002 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 

35,54 procent av aktierna och cirka 51,03 procent av rösterna i bolaget.   

Med anledning av ändring av aktieägarnärvaro under stämman, upprättades i 

bilaga 3B uppdaterad intagen förteckning över närvarande aktieägare, ombud, 

biträden, inkomna poströster och övriga närvarande. 

Godkändes ovan nämnda förteckning att gälla som röstlängd vid stämman från 

och med beslutspunkt 14. 

Noterades att 640 000 A-aktier och 5 830 302 B-aktier, sammanlagt 6 470 302 

aktier och 12 230 302 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 

35,52 procent av aktierna och cirka 51,01 procent av rösterna i bolaget. 

4. Godkännande av dagordning  

Framlades det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning, Bilaga 

4.   
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Godkändes förslaget som dagordning för stämman.  

5. Val av en eller två protokolljusterare samt röstkontrollant 

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två 

justeringspersoner.  

Valdes närvarande aktieägare och ombud Dennis Baecklund samt Rickard Brå-

nemark till sådana justeringspersoner. 

Valdes Dennis Baecklund till röstkontrollant vid eventuell votering. 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Noterades att kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 

30 augusti 2022 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 26 au-

gusti 2022. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 31 au-

gusti 2022. 

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.  

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill 

styrelseordförandes redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen 

och verkställande direktörens redogörelse för verksamheten 

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovis-

ningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 maj 2021–30 april 

2022.  

8. Beslut:  

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernre-

sultat- och koncernbalansräkning  

Beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt 

koncernresultat- och koncernbalansräkningen.  

b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda ba-

lansräkningen  

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, årets resultat disponeras i en-

lighet med i förvaltningsberättelsen intaget dispositionsförslag och att ingen 

utdelning lämnas. 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer  

Beviljades var och en av de som innehaft uppdrag som styrelseledamot un-

der räkenskapsåret 1 maj 2021–30 april 2022 samt var och en av de som in-

nehaft uppdrag som bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för 

nämnda räkenskapsår.  

Noterades att de som omfattades av beslutet inte deltog i röstningen såvitt 

avsåg denne. 
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9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet 

revisorer och revisorssuppleanter 

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från bolagets valberedning: 

(a) att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju 

stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter; och 

(b) att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma oförändrat ska ha ett 

registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant som revisor.  

10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden 

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från bolagets valberedning: 

(a) att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordfö-

rande och med vardera 100 000 kronor till övriga stämmovalda styrelsele-

damöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag samt att ersätt-

ning till utskotten ska vara oförändrat från förra året, dvs. 25 000 kronor 

ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 15 000 kronor ska utgå var-

dera till övriga ledamöter i revisionsutskottet och att 15 000 kronor ska 

utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor ska utgå till 

övriga ledamöter i ersättningsutskottet; och 

(b) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

11. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter 

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från bolagets valberedning: 

(a) att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Rickard Brånemark, 

Bengt Sjöholm, Karin Wingstrand, Artur Aira, Andrew Christensen, Cecilia 

Wikström och Patric Lindgren (samtliga omval) till ordinarie styrelseleda-

möter; 

(b) att för samma tid välja Bengt Sjöholm till styrelsens ordförande; och 

(c) att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja PricewaterhouseCoo-

pers AB till revisor.  

Noterades att auktoriserade revisorn Johan Palmgren kvarstår som huvudansva-

rig för revisionen. 

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av 

aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om 

emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, bilaga 12. 

Beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med förslaget i bilaga 12, att be-

myndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner 

och/eller konvertibler.  
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13. Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av tecknings-

optioner 2022/2025 I för anställda 

Framlades styrelsens förslag om inrättande av incitamentsprogram och emission 

av teckningsoptioner 2022/2025 I för anställda, bilaga 13A.  

Beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med förslaget i bilaga 13A, att 

inrätta incitamentsprogram och emittera teckningsoptioner 2022/2025 I för an-

ställda. 

Antecknades att personer som omfattas av programmet inte deltog i beslutet 

som aktieägare eller ombud. 

14. Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av tecknings-

optioner 2022/2025 II för styrelseledamöter 

Framlades majoritetsaktieägaren Pericardium AB:s förslag om inrättande av in-

citamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2022/2025 II för styrelse-

ledamöter, bilaga 14A.  

Noterades aktieägares uttalande om aktuell beslutspunkt som i huvuddrag inne-

höll följande: Aktieägaren ansåg det generellt som problematiskt med options-

program till styrelseledamöter och förordar tydligt fasta arvoden till styrelsele-

damöter istället - dock att aktieägaren ställde sig positiv till beslutet vid dagens 

stämma, med medskicket att aktieägaren önskar föra framtida diskussioner med 

övriga aktieägare i denna fråga. 

Noterades, efter avstående från aktieägare att rösta samt efter votering, att be-

slutsförslaget inte nådde erforderlig majoritet för att röstas igenom.  

Antecknades att personer som omfattas av programmet inte deltog i beslutet 

som aktieägare eller ombud. 

15. Beslut om antagande av riktlinjer för valberedningens tillsättning jämte in-

struktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens leda-

möter  

Framlades styrelsens förslag om antagande av riktlinjer för valberedningens till-

sättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valbered-

ningens ledamöter, bilaga 15. 

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, anta de riktlinjer för 

utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen 

som framgår av bilaga 15 att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman be-

slutar annat. 

16. Stämmans avslutande  

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga 

frågor inte heller förekom. 

Förklarades årsstämman avslutad.    
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Vid protokollet:  

 

__________________  

Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå 

 

    

Justeras:  

 

 

__________________  

Advokat Christian Riddarbo, Setterwalls Advokatbyrå (ordförande) 

 

 

__________________  __________________   

Dennis Baecklund  Rickard Brånemark 
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Bilaga 4 - Förslag till dagordning  

 

1. Stämman öppnas  

2. Val av ordförande vid stämman  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

4. Godkännande av dagordning  

5. Val av en eller två protokolljusterare  

6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovis-

ning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill styrelseordförandens redogörelse 

för det gångna årets arbete i styrelsen och verkställande direktörens redogörelse för verk-

samheten 

8. Beslut  

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning, 

b) om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-

ningen, och 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och re-

visorssuppleanter 

10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden  

11. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter 

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, tecknings-

optioner och/eller konvertibler 

13. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teck-

ningsoptioner 2022/2025 I för anställda 

14. Pericardium AB:s förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av 

teckningsoptioner 2022/2025 II för styrelseledamöter 

15. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valbered-

ningen samt ersättning till valberedningens ledamöter 

16. Stämmans avslutande 

 



 

Bilaga 12 – Styrelsens beslutsförslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om 

emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var 

tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller 

flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsopt-

ioner och/eller konvertibler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kon-

tant betalning eller betalning genom kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner 

och/eller konvertibler avseende B-aktier emitteras och det totala antalet aktier som får omfattas 

av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt 

sådana teckningsoptioner och konvertibler) får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av 

Bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, föru-

tom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars 

med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas före-

trädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet vid behov dels kunna stärka Bolagets finansi-

ella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse, investering i nya eller befint-

liga verksamheter eller utökad expansion i övrigt. Emission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt och vid betalning genom apport ska ske till marknadsmässig teckningskurs, i fö-

rekommande fall med tillämpning av marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande mark-

nadsförhållanden. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre juste-

ringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.  

 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjede-

lar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

 

_____________________ 

 

Mölndal i augusti 2022 

Styrelsen för Integrum AB 

 



 

Bilaga 13A - Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram och 

emission av teckningsoptioner 2022/2025 I för anställda  

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitaments-

program 2022/2025 I för bolagets och dotterbolags anställda genom emission av högst 405 000 

teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av 

sådana teckningsoptioner på följande villkor:  

 

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna end-

ast kunna tecknas av bolaget. 

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införande av in-

citamentsprogram 2022/2025 I är att erbjuda anställda möjlighet att delta i ett teck-

ningsoptionsbaserat incitamentsprogram som ska möjliggöra för bolaget att behålla 

och motivera de anställda. Ett ökat ägarengagemang från de anställda förväntas sti-

mulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivat-

ionen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrel-

sens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta ut-

veckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare. 

3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 14 oktober 2022. 

4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Skälet till att teckningsoptionerna 

emitteras till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, utan ersättning är att teck-

ningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2022/2025 

I. 

5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de 

instruktioner som lämnats av styrelsen, överlåta teckningsoptionerna till anställda i 

bolaget eller dotterbolag, varvid (a) bolagets VD inte får erbjudas fler än 100 000 teck-

ningsoptioner, (b) övriga personer i ledningsgruppen inte får erbjudas fler än totalt 

190 000 teckningsoptioner och vardera 50 000 teckningsoptioner och (c) övriga fast 

anställda per dagen för årsstämman 2022 inte får erbjudas fler än totalt 115 000 teck-

ningsoptioner och vardera 5 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska 

förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten 

är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår avtal med bolaget 

som ger bolaget (eller av bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att 

förvärva den anställdes alla eller vissa optioner i händelse av att dennes anställning 

upphör samt också förköpsrätt.  

6. Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2022/2025 I enligt punkt 5 ovan ska 

ske senast den 20 oktober 2022 och ske mot kontant ersättning motsvarande teck-

ningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en obe-

roende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Sådan värdering ska 

ske med hjälp av konsultfirman Aderio. 

7. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.  



2 
 

8. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som fram-

går av bilagda villkor för teckningsoptioner 2022/2025 I, bilaga 13A, (”optionsvillko-

ren”). Av optionsvillkoren följer bland annat:  

(a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant 

betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 

200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First 

North under perioden från och med den 1 oktober till och med den 12 oktober 

2022 (dock lägst aktiernas kvotvärde);  

(b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i options-

villkoren; 

(c) att optionsrätten får utnyttjas under tiden 1 oktober 2025 – 30 november 2025; 

(d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas 

eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och  

(e) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till 

vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 6 i optionsvillkoren.  

9. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet 

att öka med 28 350 kronor.  

10. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de 

smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i sam-

band med registrering hos Bolagsverket. 

 

Utspädning och kostnader m.m. 

 

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2019 att inrätta två incitamentsprogram, 

ett incitamentsprogram 2019/2022 I för anställda och ett incitamentsprogram 2019/2022 II för 

styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 223 

250 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 223 250 aktier av serie B, vilket motsvarar 

en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,23 procent av aktiekapital och 0,93 procent av 

per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som teck-

nas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 15,51 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga om-

räkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes 

modellen, uppgick till 0,80 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2022 till 

och med den 30 november 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets 

aktiekapital att öka med 15 628 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa 

teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnytt-

jande av teckningsoptionerna. 

 

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2020 att inrätta två incitamentsprogram, 

ett incitamentsprogram 2020/2023 I för anställda och ett incitamentsprogram 2020/2023 II för 

styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 145 

100 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 145 100 aktier av serie B, vilket motsvarar 
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en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,80 procent av aktiekapital och 0,61 procent av 

per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som teck-

nas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 37,25 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga om-

räkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes 

modellen, uppgick till 2,08 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2023 till 

och med den 30 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets 

aktiekapital att öka med 10 157 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa 

teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnytt-

jande av teckningsoptionerna. 

 

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2021 att inrätta två incitamentsprogram, 

ett incitamentsprogram 2021/2024 I för anställda och ett incitamentsprogram 2021/2024 II för 

styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 

360 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 360 000 aktier av serie B, vilket mots-

varar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,98 procent av Bolagets nuvarande aktie-

kapital och cirka 1,50 procent av nuvarande röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med 

stöd av teckningsoptionerna ska vara 8,88 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräknings-

regler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, 

uppgick till 158,16 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2024 till och med 

den 30 november 2024. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktieka-

pital att öka med 25 200 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa tecknings-

optionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teck-

ningsoptionerna. 

 

Flertalet av de anställda som deltagit i tidigare utfärdade program kan komma att omfattas även 

av det av styrelsen nu föreslagna incitamentsprogrammet 2022/2025 I för anställda. 

 

Nu föreslaget incitamentsprogram 2022/2025 I för anställda kan föranleda en utspädning om 

cirka 2,22 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,69 procent av nuvarande rös-

ter (respektive ca 6,88 procent av Bolagets aktiekapital och 5,23 procent av röster efter full ut-

spädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner 

inom ramen för incitamentsprogram 2019/2022 I, incitamentsprogram 2019/2022 II, incitaments-

program 2020/2023 I, incitamentsprogram 2020/2023 II, incitamentsprogram 2021/2024 I, inci-

tamentsprogram 2021/2024 II samt enligt av aktieägaren Pericardium AB föreslaget incitaments-

program 2022/2025 II för styrelseledamöter enligt punkt 14 på dagordningen), med motsvarande 

utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie. Teckningsoptionerna, om de skulle ha nytt-

jats, hade vid tidpunkten för detta förslag inte haft någon väsentlig påverkan på Bolagets nyck-

eltal, finansiella position eller vinst.  

 

Enligt styrelsens bedömning föranleder den föreslagna emissionen endast begränsade kostna-

der för legal rådgivning och värdering i samband med inrättandet av programmet. Då tecknings-

optionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det styrelsens bedömning att några löne-

kostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av incitamentsprogram 

2022/2025 I. 

 

Förslagets beredning 
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Förslaget har beretts av styrelsen gemensamt i samråd med extern rådgivare samt att extern 

rådgivares bekräftelse av styrelsens bedömt marknadsvärde av optionen inhämtats. Styrelsens 

förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om incitamentsprogram 2022/2025 I för an-

ställda fattades på styrelsemöte i samband med utfärdande av kallelse.  

 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tion-

delar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. 

 

 

_____________________ 

 

Mölndal i augusti 2022 

Styrelsen för Integrum AB 

 



 

 

Villkor för teckningsoptioner 2022/2025 I för anställda i 
Integrum AB 

1. Definitioner 

I dessa villkor betyder: 

 

”aktiebolagslagen” aktiebolagslagen (2005:551). 

”bankdag” dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helg-
dag i Sverige eller som beträffande betalning av skulde-
brev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige. 

”bolaget” Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145. 

”marknadsnotering” i samband med aktie, värdepapper eller annan rättighet, 
listning av sådan aktie, värdepapper eller annan rättig-
het på reglerad marknad eller handelsplattform (MTF). 

”optionsinnehavare” innehavare av teckningsoption. 

”teckning” teckning, med utnyttjande av teckningsoption, av nya B-
aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa vill-
kor. 

”teckningskurs” den kurs till vilken teckning får ske enligt dessa villkor.  

 

”teckningsoption” rätt att enligt dessa villkor teckna nya B-aktier i bolaget 
mot betalning i pengar enligt dessa villkor.  

 

”teckningsoptionsbevis” skriftligt bevis, ställt till innehavaren, som bolaget utfär-
dat som bärare av teckningsoption. 

”teckningsperiod” den period under vilken teckning får ske enligt dessa 
villkor. 

 

2. Antal teckningsoptioner m.m. 

2.1 Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 405 000 stycken. 

2.2 Bolaget kommer att föra en skuldbok över teckningsoptionerna. En innehavare 
kan dock alltid hos bolaget begära att bolaget ställer ut fysiska teckningsoptions-
bevis. 

2.3 Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor. 



 

 

3. Rätt att teckna 

3.1 Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i bo-
laget till en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 % av 
den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på First North under peri-
oden från och med den 1 oktober till och med den 12 oktober 2022 (dock lägst 
aktiernas kvotvärde). 

3.2 Teckningskursen och det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att 
teckna kan bli föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 ne-
dan. Om tillämpningen av dessa bestämmelser skulle medföra att teckningskur-
sen kommer att understiga då utestående aktiers då gällande kvotvärde ska teck-
ningskursen i stället motsvara då utestående aktiers då gällande kvotvärde. 

4. Teckning 

4.1 Teckning får ske endast under perioden 1 oktober 2025–30 november 2025.  

4.2 Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i enlighet 
med bestämmelserna i punkt 8 nedan. 

4.3 Sker inte teckning av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet teck-
ningsoptioner, som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för 
teckning, ger rätt att teckna, ska teckning av sådant lägre antal aktier ske i hela 
tusental.  

4.4 Teckning sker genom att fastställd och av bolaget tillhandahållen anmälningsse-
del (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in tillsammans 
med de teckningsoptionsbevis som representerar de teckningsoptioner som ut-
nyttjas för teckning (om sådana har utfärdats) till bolaget på i anmälningssedeln 
angiven adress. 

4.5 Kommer inte sådan anmälningssedel (teckningslista), tillsammans med nyss 
nämnda teckningsoptionsbevis (om sådana har utfärdats), bolaget till handa 
inom teckningsperioden upphör teckningsoptionen. 

4.6 Teckning är bindande och kan inte återkallas. 

5. Betalning 

Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teck-
ningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) 
angivet bankkonto. 

6. Verkställande av teckning 

6.1 Sedan teckning skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 4 och 5 
ovan verkställs teckningen. Därvid bortses från eventuell outnyttjad tecknings-
option eller eventuell överskjutande del av teckningsoption som enligt tredje 
stycket i punkt 4 ovan inte kan utnyttjas för teckning. Sådan teckningsoption el-
ler överskjutande del upphör i och med teckningen. 



 

 

6.2 Teckning verkställs genom att styrelsen för bolaget beslutar att tilldela options-
innehavaren de nya aktierna, varefter de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok 
(som förs av Euroclear Sweden AB) och på optionsinnehavarens avstämnings-
konto hos Euroclear Sweden AB såsom interimsaktier. Sedan registrering skett 
hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på av-
stämningskontot slutgiltig.  

6.3 Som framgår av punkt 8 nedan kan tidsfristen för teckning i vissa fall förkortas 
samt får teckning i vissa fall verkställas först efter viss senare tidpunkt och då 
med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som 
varje teckningsoption ger rätt att teckna. 

7. Utdelning på ny aktie  

Aktie som tillkommit genom teckning medför rätt till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att 
teckning verkställts.   

8. Omräkning av teckningskursen och antal aktier m.m. 

8.1 Fondemission 

8.1.1 Genomför bolaget en fondemission ska teckning som sker på sådan tid, att den 
inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teck-
ningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde ka-
lenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas 
först sedan stämman beslutat om emissionen.  

8.1.2 Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte 
rätt att delta i fondemissionen.  

8.1.3 Om fondemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat 
antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 
som verkställs efter emissionsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget 
enligt följande formel: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i bo-
laget före fondemissionen) / (antalet aktier i bolaget efter fondemissionen) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före-
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet 
aktier i bolaget efter fondemissionen) / (antalet aktier i bolaget före fondemiss-
ionen) 

8.1.4 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det 
omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna faststäl-
las av bolaget senast två bankdagar efter emissionsbeslutet samt sker slutlig re-
gistrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom 
teckning först efter avstämningsdagen för fondemissionen. Dessförinnan upptas 



 

 

sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och ger 
inte rätt till deltagande i emissionen. 

8.2 Sammanläggning eller uppdelning (split) 

8.2.1 Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna ska 
teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning 
att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bola-
gets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som 
ska besluta om sammanläggningen eller uppdelningen, verkställas först sedan 
stämman beslutat om sammanläggningen eller uppdelningen.  

8.2.2 Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om sammanlägg-
ningen eller uppdelningen omfattas inte av sammanläggningen eller uppdel-
ningen.  

8.2.3 Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs ska en omräknad teck-
ningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 
teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter beslutet om sammanlägg-
ningen eller uppdelningen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande 
formel: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i bo-
laget före sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i bolaget 
efter sammanläggningen eller uppdelningen) 

 (omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före-
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet 
aktier i bolaget efter sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i 
bolaget före sammanläggningen eller uppdelningen) 

8.2.4 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det 
omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna faststäl-
las av bolaget senast två bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller 
uppdelningen samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämnings-
konto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan sammanläggning el-
ler uppdelning verkställts genom registrering hos Euroclear Sweden AB. Dess-
förinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstäm-
ningskonto och omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen. 

8.3 Nyemission av aktier 

8.3.1 Genomför bolaget en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att 
teckna de nya aktierna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning 
gäller följande beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i 
emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger: 

(a) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska i 
emissionsbeslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd 



 

 

för att aktie som tillkommer genom teckningen ska ge rätt att delta i emiss-
ionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än sjuttonde kalenderdagen efter 
offentliggörandet av styrelsens emissionsbeslut eller, om beslutet inte of-
fentliggörs, efter underrättelse till optionsinnehavarna om styrelsens 
emissionsbeslut. Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkstäl-
las i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan 
upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på nämnda dag, ska 
verkställas först efter den dagen.  

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter den ovan nämnda 
dagen ger inte rätt att delta i nyemissionen.  

(b) Beslutas emissionen av bolagsstämman ska teckning som sker på sådan 
tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkom-
mer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok 
senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta 
om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen.  

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet 
ger inte rätt att delta i nyemissionen.  

8.3.2 Om nyemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat 
antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 
som verkställs vid sådan tid, att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger 
rätt att delta i nyemissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt föl-
jande formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genom-
snittliga marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teck-
ningstiden (”aktiens genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teck-
ningsrättens teoretiska värde (”teckningsrättens värde”))) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före-
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 
genomsnittskurs) + (teckningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) 

8.3.3 Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje han-
delsdag under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräk-
nade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för 
aktien enligt den kurslista på vilken aktien är primärt noterad. I avsaknad av no-
tering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräk-
ningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i be-
räkningen. 

8.3.4 Teckningsrättens värde ska framräknas enligt följande formel, dock att teck-
ningsrättens värde ska bestämmas till noll om formeln ger ett negativt värde: 



 

 

(teckningsrättens värde) = (det antal aktier som högst kan komma att utges 
enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) – (teckningskursen för 
de nya aktierna)) /(antalet aktier i bolaget före emissionsbeslutet) 

8.3.5 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och 
det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fast-
ställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbe-
slutet fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och 
på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan om-
räkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – 
med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas in-
terimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräk-
ningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan 
komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emiss-
ionen. 

8.4 Emission av teckningsoptioner eller konvertibler 

8.4.1 Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler med före-
trädesrätt för aktieägarna att teckna teckningsoptionerna eller konvertiblerna 
mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller, vad gäller teck-
ningsoptioner, utan betalning, ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i 
punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teck-
ning och den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer genom teck-
ning ger. 

8.4.2 Om emissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat an-
tal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 
som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger 
rätt att delta i emissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande 
formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genom-
snittliga marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teck-
ningstiden (”aktiens genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teck-
ningsrättens teoretiska värde (”teckningsrättens värde”))) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före-
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 
genomsnittskurs) + (teckningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) 

8.4.3 Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av be-
stämmelserna i punkt 8.3 ovan. 

8.4.4 Om teckningsrätten är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde 
anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt emiss-



 

 

ionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under da-
gen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt den kurs-
lista på vilken teckningsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av be-
talkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag 
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.  

8.4.5 Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens 
värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknads-
värde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av 
emissionen. 

8.4.6 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och 
det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fast-
ställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbe-
slutet fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och 
på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan om-
räkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – 
med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas in-
terimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräk-
ningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan 
komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emiss-
ionen. 

8.5 Vissa andra erbjudanden till aktieägarna 

8.5.1 Genomför bolaget i andra fall än som avses i punkterna 8.3-8.4 ovan (i) ett er-
bjudande till aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § 
första stycket aktiebolagslagen förvärva värdepapper eller rättighet av något slag 
av bolaget eller (ii) en utdelning till aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, 
av sådana värdepapper eller rättigheter (i båda fallen ”erbjudandet”), ska be-
stämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande till-
lämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i erbjudan-
det som aktie som tillkommer genom teckning ger. 

8.5.2 Om erbjudandet verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat an-
tal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 
som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger 
rätt att delta i erbjudandet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande 
formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genom-
snittliga marknadskurs under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden 
eller, i händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat 
fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen (”aktiens ge-
nomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (det teoretiska värdet av rät-
ten att delta i erbjudandet (”inköpsrättens värde”))) 



 

 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före-
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 
genomsnittskurs) + (inköpsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) 

8.5.3 Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av be-
stämmelserna i punkt 8.3 ovan. 

8.5.4 Om aktieägarna erhåller inköpsrätter och dessa är föremål för marknadsnote-
ring ska inköpsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje han-
delsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden framräknade 
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för in-
köpsrätten enligt den kurslista på vilken inköpsrätten är primärt noterad. I av-
saknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen 
ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska 
inte ingå i beräkningen.  

8.5.5 Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för 
marknadsnotering, men de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbju-
dandet antingen redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband 
med erbjudandet, ska inköpsrättens värde (i) om värdepappren eller rättighet-
erna i fråga redan är marknadsnoterade anses motsvara genomsnittet av det för 
varje handelsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i 
händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första 
dagen då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen framräknade medeltalet 
av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepap-
per eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rät-
tigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som 
betalats för dessa i samband med erbjudandet, eller (ii) om värdepappren eller 
rättigheterna i fråga marknadsnoteras i samband med erbjudandet anses mot-
svara genomsnittet av det för varje handelsdag under en period om 25 handels-
dagar räknat fr.o.m. första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av 
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper 
eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättig-
heter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som 
betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betal-
kurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan 
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. När in-
köpsrättens värde ska framräknas enligt (ii) i detta stycke ska vid omräkningen 
av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att 
teckna enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnitt-
liga marknadskurs under den i (ii) i detta stycke angivna perioden om 25 han-
delsdagar i stället för den period som anges i formlerna ovan. 

8.5.6 Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för 
marknadsnotering, och de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbju-
dandet varken redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband 



 

 

med erbjudandet, ska inköpsrättens värde så långt möjligt fastställas med led-
ning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedö-
mas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 

8.5.7 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och 
det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fast-
ställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den period under vil-
ken aktiens genomsnittliga marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna 
enligt ovan, samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto 
av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. 
Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före 
omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsopt-
ion ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken 
och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att 
sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig regi-
strering, och ger inte rätt till deltagande i erbjudandet. 

8.6 Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare 

8.6.1 Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3-8.5 ovan får bolaget efter 
eget val, genom beslut av dess styrelse, erbjuda samtliga optionsinnehavare 
samma företrädesrätt som aktieägarna att delta i emissionen eller erbjudandet. 
Därvid ska varje optionsinnehavare, trots att teckning inte har skett eller verk-
ställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha 
erhållit om teckning skett och verkställts enligt den teckningskurs och det antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna som gällt om teckning verk-
ställts vid sådan tidpunkt att aktie som tillkommit genom teckningen gett rätt att 
delta i ifrågavarande emission eller erbjudande.  

8.6.2 Om bolaget erbjuder optionsinnehavarna företrädesrätt enligt föregående stycke 
ska ingen omräkning av teckningskursen eller antalet aktier som varje teck-
ningsoption ger rätt att teckna ske enligt punkterna 8.3–8.5 ovan med anledning 
av emissionen eller erbjudandet. 

8.7 Minskning av aktiekapitalet m.m. 

8.7.1 Genomför bolaget en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieä-
garna (med eller utan indragning/inlösen av aktier), och är minskningen obliga-
torisk, ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan 
utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som inte-
rimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolags-
stämma som ska besluta om minskningen, verkställas först sedan stämman be-
slutat om minskningen.  

8.7.2 Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter minskningsbeslutet ger 
inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell in-
dragning/inlösen av aktier. 



 

 

8.7.3 Om minskningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat 
antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 
som verkställs efter minskningsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget 
enligt följande formler: 

 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genom-
snittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 
den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (”aktiens genomsnitts-
kurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (det faktiska belopp som återbetalas per 
aktie)) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före-
gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 
genomsnittskurs) + (det faktiska belopp som återbetalas per aktie)) / (aktiens 
genomsnittskurs) 

8.7.4 Om minskningen sker genom inlösen av aktier ska vid omräkning av tecknings-
kursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt 
ovan, i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie, användas ett be-
räknat återbetalningsbelopp enligt följande: 

(beräknat återbetalningsbelopp per aktie) = ((det faktiska belopp som återbe-
talas per inlöst aktie) – (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period 
om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till del-
tagande i minskningen (”aktiens genomsnittskurs”))) / ((det antal aktier i bola-
get som ligger till grund för inlösen av en aktie) – 1) 

8.7.5 Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av be-
stämmelserna i punkt 8.3 ovan. 

8.7.6 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och 
det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fast-
ställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den senast infallande 
perioden om 25 handelsdagar som enligt ovan ska tillämpas vid omräkningarna 
samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som 
tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan 
verkställs teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före omräk-
ningen gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger 
rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på 
avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda 
preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, 
och ger inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av even-
tuell indragning av aktier. 



 

 

8.7.7 Genomför bolaget (i) en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till ak-
tieägarna genom inlösen, och är minskningen inte obligatorisk, eller (ii) ett åter-
köp av egna aktier (utan att det är fråga om minskning av aktiekapitalet) där, en-
ligt bolagets bedömning, sådan minskning eller sådant återköp med hänsyn till 
dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med en 
minskning som är obligatorisk, ska bestämmelserna ovan i denna punkt 8.7 till-
lämpas och en omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teck-
ningsoption ger rätt att teckna utföras med tillämpning av så långt möjligt de 
principer som anges i denna punkt 8.7. 

8.8 Alternativ omräkningsmetod 

Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.1-8.5 eller 8.7 ovan och 
skulle enligt bolagets bedömning tillämpning av härför avsedda omräknings-
formler, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte 
kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinneha-
varna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska bolaget genomföra 
omräkningarna på det sätt bolaget finner ändamålsenligt för att få ett skäligt re-
sultat. 

8.9 Avrundning 

Vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption 
ger rätt att teckna enligt denna punkt 8 ska teckningskursen avrundas till helt 
tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas uppåt 
till två decimaler. 

8.10 Tvångsinlösen 

Om aktie i bolaget blir föremål för tvångsinlösen gäller vad som anges i 22 kap. 
aktiebolagslagen beträffande rätten att teckna och få teckning verkställd. 

8.11 Fusion 

Om (i) bolagsstämma beslutar att godkänna en fusionsplan varigenom bolaget 
ska uppgå i annat bolag, (ii) samtliga aktieägare i bolaget undertecknar en sådan 
fusionsplan eller (iii) styrelsen för bolaget beslutar att bolaget ska uppgå i mo-
derbolag ska optionsinnehavarna erhålla minst motsvarande rättigheter i det 
övertagande bolaget som i bolaget (det överlåtande bolaget) om de enligt fus-
ionsplanen inte har rätt att få sina teckningsoptioner inlösta. 

8.12 Delning 

Om (i) bolagsstämma beslutar att godkänna en delningsplan varigenom bolaget 
ska delas genom att vissa eller samtliga av bolagets tillgångar och skulder över-
tas av ett eller flera andra bolag eller (ii) samtliga aktieägare i bolaget underteck-
nar en sådan delningsplan ska optionsinnehavarna erhålla minst motsvarande 
rättigheter i det övertagande bolaget eller, i förekommande fall, de övertagande 
bolagen som i bolaget (det överlåtande bolaget) om de enligt delningsplanen inte 
har rätt att få sina teckningsoptioner inlösta. 



 

 

8.13 Likvidation 

8.13.1 Om det beslutas att bolaget ska gå i likvidation får teckning därefter inte ske el-
ler verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör 
i och med likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det 
då vunnit laga kraft. 

8.13.2 Om likvidationen upphör får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med 
dessa villkor. 

8.13.3 Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget 
ska gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska optionsinneha-
varna underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla 
en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman 
beslutat att bolaget ska gå i likvidation samt också erinran om den tidigarelagda 
teckningsperioden enligt nedanstående stycke. 

8.13.4 Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinneha-
varna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan 
nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan ut-
sträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas i bolagets ak-
tiebok (eller, om bolaget då är ett avstämningsbolag, såsom interimsaktie i bola-
gets aktiebok) senast dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om 
bolaget ska gå i likvidation. 

8.14 Konkurs 

8.14.1 Om domstol försätter bolaget i konkurs får teckning därefter inte ske eller verk-
ställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och 
med konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit 
laga kraft.   

8.14.2 Om konkursbeslutet hävs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med 
dessa villkor. 

9. Särskilt åtagande av bolaget 

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon åtgärd som avses i punkt 8 ovan som 
medför en omräkning av teckningskursen till belopp understigande då utestå-
ende aktiers då gällande kvotvärde. 

10. Meddelanden 

10.1 Meddelande rörande teckningsoptionerna ska ske genom e-post eller brev med 
posten till varje optionsinnehavare under dennes för bolaget senast kända e-
post- och postadresser.  

10.2 Optionsinnehavare är skyldig att anmäla namn och gällande adress och e-posta-
dress till bolaget. 



 

 

11. Ändring av villkoren 

Bolaget har rätt att i samråd med bolagets dåvarande revisor besluta om ändring 
av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbe-
slut så kräver eller om det annars, enligt bolagets bedömning, av praktiska skäl 
är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i 
något avseende försämras. Optionsinnehavarna ska utan onödigt dröjsmål un-
derrättas om beslutade ändringar. 

12. Sekretess 

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare. 

13. Ansvarsbegränsning 

13.1 I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget gäller att 
ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk 
lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, boj-
kott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, 
blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är föremål för så-
dan konfliktåtgärd. 

13.2 Inte heller är bolaget skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om 
bolaget varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att bolaget inte i något fall är an-
svarigt för indirekt skada. 

13.3 Föreligger hinder för bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som 
anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. 

14. Språk 

I händelse av översättning av dessa villkor till annat språk ska, i händelse av 
skillnader, den svenska versionen gälla. 

15. Tvistelösning och tillämplig lag 

15.1 Tvist i anledning av dessa villkor eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska 
slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skilje-
domsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska 
vara Göteborg. Svenska språket ska användas i skiljeförfarande (såvida inte de 
tvistande parterna överenskommer annat). 

15.2 Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas 
i enlighet med svensk rätt. 
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Punkt 14 – Förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teck-

ningsoptioner 2022/2025 II för styrelseledamöter  

 

Det föreslås att årsstämman ska besluta att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentspro-

gram 2022/2025 II för bolagets styrelseledamöter, med undantag för Rickard Brånemark om 

omval sker, genom emission av högst 120 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya 

B-aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på följande villkor:  

 

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna end-

ast kunna tecknas av bolaget.  

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införlivande av 

incitamentsprogram 2022/2025 II är att kunna attrahera, behålla och motivera kvalifi-

cerade styrelseledamöter samt för att stimulera styrelseledamöter att prestera sitt yt-

tersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Förslagsställaren 

bedömer att programmet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i Bola-

gets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl 

Bolaget som dess aktieägare. 

3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 14 oktober 2022. 

4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Skälet till att teckningsoptionerna 

emitteras till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, utan ersättning är att teck-

ningsoptionerna ska användas för implementering av incitamentsprogram 2022/2025 

II. 

5. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de 

instruktioner som lämnats av bolagsstämman, överlåta teckningsoptionerna till styrel-

sens ledamöter (exklusive Rickard Brånemark om omval sker) där vardera, vid års-

stämman 2022 vald styrelseledamot (exklusive Rickard Brånemark om omval sker), 

har rätt att erbjudas högst 20 000 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoption ska 

förutsätta att deltagaren vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten 

fortsatt är ledamot i styrelsen och inte avgått eller blivit entledigad och också samtidigt 

med förvärvet ingår avtal med bolaget som bl.a. ger bolaget (eller av bolaget anvisad 

tredje part) rätt (men inte skyldighet) att förvärva ledamotens alla eller vissa tecknings-

optioner i händelse av att ledamotens styrelseuppdrag upphör, eller om teckningsopt-

ionerna överlåts. 

6. Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram 2022/2025 I enligt punkt 5 ovan ska 

ske senast den 20 oktober 2022 och ske mot kontant ersättning motsvarande teck-

ningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en obe-

roende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Sådan värdering ska 

ske med hjälp av konsultfirman Aderio. 

7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som fram-

går av bilagda villkor för teckningsoptioner 2022/2025 II, bilaga 14A, (”optionsvillko-

ren”). Av optionsvillkoren följer bland annat:  
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(a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant 

betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 

200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First 

North under perioden från och med den 1 oktober till och med den 12 oktober 

2022 (dock lägst aktiernas kvotvärde);  

(b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i options-

villkoren; 

(c) att optionsrätten får utnyttjas under tiden 1 oktober 2025 – 30 november 2025; 

(d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas 

eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och  

(e) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till 

vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 6 i optionsvillkoren.  

8. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet 

att öka med 8 400 kronor.  

9. Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre 

formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband 

med registrering hos Bolagsverket.. 

 

Utspädning och kostnader m.m. 

 

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2019 att inrätta två incitamentsprogram, 

ett incitamentsprogram 2019/2022 I för anställda och ett incitamentsprogram 2019/2022 II för 

styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 223 

250 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 223 250 aktier av serie B, vilket motsvarar 

en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,23 procent av aktiekapital och 0,93 procent av 

per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som teck-

nas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 15,51 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga om-

räkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes 

modellen, uppgick till 0,80 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2022 till 

och med den 30 november 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets 

aktiekapital att öka med 15 628 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa 

teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnytt-

jande av teckningsoptionerna. 

 

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2020 att inrätta två incitamentsprogram, 

ett incitamentsprogram 2020/2023 I för anställda och ett incitamentsprogram 2020/2023 II för 

styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 145 

100 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 145 100 aktier av serie B, vilket motsvarar 

en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,80 procent av aktiekapital och 0,61 procent av 

per dagen för kallelse till stämma antal utestående röster. Teckningskursen för aktier som teck-

nas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 37,25 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga om-

räkningsregler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes 
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modellen, uppgick till 2,08 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2023 till 

och med den 30 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets 

aktiekapital att öka med 10 157 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa 

teckningsoptionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnytt-

jande av teckningsoptionerna. 

 

Bolaget beslutade vidare vid årsstämma 30 september 2021 att inrätta två incitamentsprogram, 

ett incitamentsprogram 2021/2024 I för anställda och ett incitamentsprogram 2021/2024 II för 

styrelseledamöter. Genom incitamentsprogrammen har det tecknats och emitterats totalt 

360 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 360 000 aktier av serie B, vilket mots-

varar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,98 procent av Bolagets nuvarande aktie-

kapital och cirka 1,50 procent av nuvarande röster. Teckningskursen för aktier som tecknas med 

stöd av teckningsoptionerna ska vara 8,88 SEK per aktie av serie B. Sedvanliga omräknings-

regler gäller. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, 

uppgick till 158,16 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 oktober 2024 till och med 

den 30 november 2024. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktieka-

pital att öka med 25 200 SEK. Bolaget eller den bolaget anvisar har rätt att återköpa tecknings-

optionerna för det fall att anställningen eller styrelseuppdraget upphör innan utnyttjande av teck-

ningsoptionerna. 

 

Nu föreslaget incitamentsprogram 2022/2025 II för styrelseledamöter kan föranleda en utspäd-

ning om cirka 0,66 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 0,50 procent av nuva-

rande röster (respektive ca 6,88 procent av Bolagets aktiekapital och 5,23 procent av röster efter 

full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av teckningsopt-

ioner inom ramen för incitamentsprogram 2019/2022 I, incitamentsprogram 2019/2022 II, inci-

tamentsprogram 2020/2023 I, incitamentsprogram 2020/2023 II, incitamentsprogram 2021/2024 

I, incitamentsprogram 2021/2024 II samt enligt av styrelsen föreslaget incitamentsprogram 

2022/2025 I för anställda enligt punkt 13 på dagordningen), med motsvarande utspädningseffekt 

på nyckeltalet resultat per aktie. Teckningsoptionerna, om de skulle ha nyttjats, hade vid tid-

punkten för detta förslag inte haft någon väsentlig påverkan på Bolagets nyckeltal, finansiella 

position eller vinst.  

 

Enligt förslagsställarens bedömning föranleder den föreslagna emissionen endast begränsade 

kostnader för legal rådgivning och värdering i samband med inrättandet av programmet. Då 

teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde är det förslagsställarens bedöm-

ning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av 

incitamentsprogram 2022/2025 II. 

 

Förslagets beredning 

Detta förslag har beretts av Rickard Brånemark, i egenskap av företrädare för bolagets största 

aktieägare Pericardium AB, i samråd med extern rådgivare. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt punkten 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tion-

delar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. 
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Pericardium AB 

 



 

 

Villkor för teckningsoptioner 2022/2025 II för  

styrelseledamöter i Integrum AB 

1. Definitioner 

I dessa villkor betyder: 

 

”aktiebolagslagen” aktiebolagslagen (2005:551). 

”bankdag” dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helg-

dag i Sverige eller som beträffande betalning av skulde-

brev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige. 

”bolaget” Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145. 

”marknadsnotering” i samband med aktie, värdepapper eller annan rättighet, 

listning av sådan aktie, värdepapper eller annan rättig-

het på reglerad marknad eller handelsplattform (MTF). 

”optionsinnehavare” innehavare av teckningsoption. 

”teckning” teckning, med utnyttjande av teckningsoption, av nya B-

aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa vill-

kor. 

”teckningskurs” den kurs till vilken teckning får ske enligt dessa villkor.  

 

”teckningsoption” rätt att enligt dessa villkor teckna nya B-aktier i bolaget 

mot betalning i pengar enligt dessa villkor.  

 

”teckningsoptionsbevis” skriftligt bevis, ställt till innehavaren, som bolaget utfär-

dat som bärare av teckningsoption. 

”teckningsperiod” den period under vilken teckning får ske enligt dessa 

villkor. 

 

2. Antal teckningsoptioner m.m. 

2.1 Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 120 000 stycken. 

2.2 Bolaget kommer att föra en skuldbok över teckningsoptionerna. En innehavare 

kan dock alltid hos bolaget begära att bolaget ställer ut fysiska teckningsoptions-

bevis. 

2.3 Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor. 



 

 

3. Rätt att teckna 

3.1 Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i bo-

laget till en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 % av 

den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på First North under peri-

oden från och med den 1 oktober till och med den 12 oktober 2022 (dock lägst 

aktiernas kvotvärde). 

3.2 Teckningskursen och det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna kan bli föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 ne-

dan. Om tillämpningen av dessa bestämmelser skulle medföra att teckningskur-

sen kommer att understiga då utestående aktiers då gällande kvotvärde ska teck-

ningskursen i stället motsvara då utestående aktiers då gällande kvotvärde. 

4. Teckning 

4.1 Teckning får ske endast under perioden 1 oktober 2025–30 november 2025.  

4.2 Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i enlighet 

med bestämmelserna i punkt 8 nedan. 

4.3 Sker inte teckning av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet teck-

ningsoptioner, som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för 

teckning, ger rätt att teckna, ska teckning av sådant lägre antal aktier ske i hela 

tusental.  

4.4 Teckning sker genom att fastställd och av bolaget tillhandahållen anmälningsse-

del (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in tillsammans 

med de teckningsoptionsbevis som representerar de teckningsoptioner som ut-

nyttjas för teckning (om sådana har utfärdats) till bolaget på i anmälningssedeln 

angiven adress. 

4.5 Kommer inte sådan anmälningssedel (teckningslista), tillsammans med nyss 

nämnda teckningsoptionsbevis (om sådana har utfärdats), bolaget till handa 

inom teckningsperioden upphör teckningsoptionen. 

4.6 Teckning är bindande och kan inte återkallas. 

5. Betalning 

Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teck-

ningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) 

angivet bankkonto. 

6. Verkställande av teckning 

6.1 Sedan teckning skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 4 och 5 

ovan verkställs teckningen. Därvid bortses från eventuell outnyttjad tecknings-

option eller eventuell överskjutande del av teckningsoption som enligt tredje 

stycket i punkt 4 ovan inte får utnyttjas för teckning. Sådan teckningsoption eller 

överskjutande del upphör i och med teckningen. 



 

 

6.2 Teckning verkställs genom att styrelsen för bolaget beslutar att tilldela options-

innehavaren de nya aktierna, varefter de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok 

(som förs av Euroclear Sweden AB) och på optionsinnehavarens avstämnings-

konto hos Euroclear Sweden AB såsom interimsaktier. Sedan registrering skett 

hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på av-

stämningskontot slutgiltig.  

6.3 Som framgår av punkt 8 nedan kan tidsfristen för teckning i vissa fall förkortas 

samt får teckning i vissa fall verkställas först efter viss senare tidpunkt och då 

med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som 

varje teckningsoption ger rätt att teckna. 

7. Utdelning på ny aktie  

Aktie som tillkommit genom teckning medför rätt till vinstutdelning första 

gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att 

teckning verkställts.   

8. Omräkning av teckningskursen och antal aktier m.m. 

8.1 Fondemission 

8.1.1 Genomför bolaget en fondemission ska teckning som sker på sådan tid, att den 

inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teck-

ningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde ka-

lenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas 

först sedan stämman beslutat om emissionen.  

8.1.2 Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte 

rätt att delta i fondemissionen.  

8.1.3 Om fondemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 

som verkställs efter emissionsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget 

enligt följande formel: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i bo-

laget före fondemissionen) / (antalet aktier i bolaget efter fondemissionen) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före-

gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet 

aktier i bolaget efter fondemissionen) / (antalet aktier i bolaget före fondemiss-

ionen) 

8.1.4 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det 

omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna faststäl-

las av bolaget senast två bankdagar efter emissionsbeslutet samt sker slutlig re-

gistrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom 

teckning först efter avstämningsdagen för fondemissionen. Dessförinnan upptas 



 

 

sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och ger 

inte rätt till deltagande i emissionen. 

8.2 Sammanläggning eller uppdelning (split) 

8.2.1 Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna ska 

teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning 

att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bola-

gets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som 

ska besluta om sammanläggningen eller uppdelningen, verkställas först sedan 

stämman beslutat om sammanläggningen eller uppdelningen.  

8.2.2 Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om sammanlägg-

ningen eller uppdelningen omfattas inte av sammanläggningen eller uppdel-

ningen.  

8.2.3 Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs ska en omräknad teck-

ningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter beslutet om sammanlägg-

ningen eller uppdelningen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande 

formel: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i bo-

laget före sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i bolaget 

efter sammanläggningen eller uppdelningen) 

 (omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före-

gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet 

aktier i bolaget efter sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i 

bolaget före sammanläggningen eller uppdelningen) 

8.2.4 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det 

omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna faststäl-

las av bolaget senast två bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller 

uppdelningen samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämnings-

konto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan sammanläggning el-

ler uppdelning verkställts genom registrering hos Euroclear Sweden AB. Dess-

förinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstäm-

ningskonto och omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen. 

8.3 Nyemission av aktier 

8.3.1 Genomför bolaget en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att 

teckna de nya aktierna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning 

gäller följande beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i 

emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger: 

(a) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans 

godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska i 

emissionsbeslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd 



 

 

för att aktie som tillkommer genom teckningen ska ge rätt att delta i emiss-

ionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än sjuttonde kalenderdagen efter 

offentliggörandet av styrelsens emissionsbeslut eller, om beslutet inte of-

fentliggörs, efter underrättelse till optionsinnehavarna om styrelsens 

emissionsbeslut. Teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkstäl-

las i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan 

upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på nämnda dag, ska 

verkställas först efter den dagen.  

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter den ovan nämnda 

dagen ger inte rätt att delta i nyemissionen.  

(b) Beslutas emissionen av bolagsstämman ska teckning som sker på sådan 

tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkom-

mer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok 

senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta 

om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen.  

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet 

ger inte rätt att delta i nyemissionen.  

8.3.2 Om nyemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 

som verkställs vid sådan tid, att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger 

rätt att delta i nyemissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt föl-

jande formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genom-

snittliga marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teck-

ningstiden (”aktiens genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teck-

ningsrättens teoretiska värde (”teckningsrättens värde”))) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före-

gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 

genomsnittskurs) + (teckningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) 

8.3.3 Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje han-

delsdag under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräk-

nade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för 

aktien enligt den kurslista på vilken aktien är primärt noterad. I avsaknad av no-

tering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräk-

ningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i be-

räkningen. 

8.3.4 Teckningsrättens värde ska framräknas enligt följande formel, dock att teck-

ningsrättens värde ska bestämmas till noll om formeln ger ett negativt värde: 



 

 

(teckningsrättens värde) = (det antal aktier som högst kan komma att utges 

enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) – (teckningskursen för 

de nya aktierna)) /(antalet aktier i bolaget före emissionsbeslutet) 

8.3.5 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och 

det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fast-

ställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbe-

slutet fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och 

på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan om-

räkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – 

med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas in-

terimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräk-

ningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan 

komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emiss-

ionen. 

8.4 Emission av teckningsoptioner eller konvertibler 

8.4.1 Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler med före-

trädesrätt för aktieägarna att teckna teckningsoptionerna eller konvertiblerna 

mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller, vad gäller teck-

ningsoptioner, utan betalning, ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i 

punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teck-

ning och den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkommer genom teck-

ning ger. 

8.4.2 Om emissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat an-

tal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 

som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger 

rätt att delta i emissionen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande 

formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genom-

snittliga marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teck-

ningstiden (”aktiens genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teck-

ningsrättens teoretiska värde (”teckningsrättens värde”))) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före-

gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 

genomsnittskurs) + (teckningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) 

8.4.3 Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av be-

stämmelserna i punkt 8.3 ovan. 

8.4.4 Om teckningsrätten är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde 

anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt emiss-



 

 

ionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under da-

gen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt den kurs-

lista på vilken teckningsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av be-

talkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag 

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

8.4.5 Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens 

värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknads-

värde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av 

emissionen. 

8.4.6 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och 

det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fast-

ställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbe-

slutet fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och 

på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan om-

räkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – 

med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas in-

terimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräk-

ningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan 

komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emiss-

ionen. 

8.5 Vissa andra erbjudanden till aktieägarna 

8.5.1 Genomför bolaget i andra fall än som avses i punkterna 8.3-8.4 ovan (i) ett er-

bjudande till aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § 

första stycket aktiebolagslagen förvärva värdepapper eller rättighet av något slag 

av bolaget eller (ii) en utdelning till aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, 

av sådana värdepapper eller rättigheter (i båda fallen ”erbjudandet”), ska be-

stämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande till-

lämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i erbjudan-

det som aktie som tillkommer genom teckning ger. 

8.5.2 Om erbjudandet verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat an-

tal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 

som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger 

rätt att delta i erbjudandet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande 

formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genom-

snittliga marknadskurs under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden 

eller, i händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat 

fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen (”aktiens ge-

nomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (det teoretiska värdet av rät-

ten att delta i erbjudandet (”inköpsrättens värde”))) 



 

 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före-

gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 

genomsnittskurs) + (inköpsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) 

8.5.3 Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av be-

stämmelserna i punkt 8.3 ovan. 

8.5.4 Om aktieägarna erhåller inköpsrätter och dessa är föremål för marknadsnote-

ring ska inköpsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje han-

delsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden framräknade 

medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för in-

köpsrätten enligt den kurslista på vilken inköpsrätten är primärt noterad. I av-

saknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen 

ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska 

inte ingå i beräkningen.  

8.5.5 Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för 

marknadsnotering, men de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbju-

dandet antingen redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband 

med erbjudandet, ska inköpsrättens värde (i) om värdepappren eller rättighet-

erna i fråga redan är marknadsnoterade anses motsvara genomsnittet av det för 

varje handelsdag under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i 

händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första 

dagen då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen framräknade medeltalet 

av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepap-

per eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rät-

tigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som 

betalats för dessa i samband med erbjudandet, eller (ii) om värdepappren eller 

rättigheterna i fråga marknadsnoteras i samband med erbjudandet anses mot-

svara genomsnittet av det för varje handelsdag under en period om 25 handels-

dagar räknat fr.o.m. första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av 

den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper 

eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättig-

heter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som 

betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betal-

kurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan 

notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. När in-

köpsrättens värde ska framräknas enligt (ii) i detta stycke ska vid omräkningen 

av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnitt-

liga marknadskurs under den i (ii) i detta stycke angivna perioden om 25 han-

delsdagar i stället för den period som anges i formlerna ovan. 

8.5.6 Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för 

marknadsnotering, och de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbju-

dandet varken redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband 



 

 

med erbjudandet, ska inköpsrättens värde så långt möjligt fastställas med led-

ning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedö-

mas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 

8.5.7 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och 

det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fast-

ställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den period under vil-

ken aktiens genomsnittliga marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna 

enligt ovan, samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto 

av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. 

Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före 

omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsopt-

ion ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken 

och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att 

sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig regi-

strering, och ger inte rätt till deltagande i erbjudandet. 

8.6 Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare 

8.6.1 Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3-8.5 ovan får bolaget efter 

eget val erbjuda samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieä-

garna att delta i emissionen eller erbjudandet. Därvid ska varje optionsinneha-

vare, trots att teckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det an-

tal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit om teckning skett och verk-

ställts enligt den teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption 

ger rätt att teckna som gällt om teckning verkställts vid sådan tidpunkt att aktie 

som tillkommit genom teckningen gett rätt att delta i ifrågavarande emission el-

ler erbjudande.  

8.6.2 Om bolaget erbjuder optionsinnehavarna företrädesrätt enligt föregående stycke 

ska ingen omräkning av teckningskursen eller antalet aktier som varje teck-

ningsoption ger rätt att teckna ske enligt punkterna 8.3–8.5 ovan med anledning 

av emissionen eller erbjudandet. 

8.7 Minskning av aktiekapitalet m.m. 

8.7.1 Genomför bolaget en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieä-

garna (med eller utan indragning/inlösen av aktier), och är minskningen obliga-

torisk, ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan 

utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som inte-

rimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolags-

stämma som ska besluta om minskningen, verkställas först sedan stämman be-

slutat om minskningen.  

8.7.2 Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter minskningsbeslutet ger 

inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell in-

dragning/inlösen av aktier. 



 

 

8.7.3 Om minskningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 

som verkställs efter minskningsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget 

enligt följande formler: 

 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genom-

snittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 

den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (”aktiens genomsnitts-

kurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (det faktiska belopp som återbetalas per 

aktie)) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (före-

gående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 

genomsnittskurs) + (det faktiska belopp som återbetalas per aktie)) / (aktiens 

genomsnittskurs) 

8.7.4 Om minskningen sker genom inlösen av aktier ska vid omräkning av tecknings-

kursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt 

ovan, i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie, användas ett be-

räknat återbetalningsbelopp enligt följande: 

(beräknat återbetalningsbelopp per aktie) = ((det faktiska belopp som återbe-

talas per inlöst aktie) – (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period 

om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till del-

tagande i minskningen (”aktiens genomsnittskurs”))) / ((det antal aktier i bola-

get som ligger till grund för inlösen av en aktie) – 1) 

8.7.5 Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av be-

stämmelserna i punkt 8.3 ovan. 

8.7.6 När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och 

det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fast-

ställas av bolaget senast två bankdagar efter utgången av den senast infallande 

perioden om 25 handelsdagar som enligt ovan ska tillämpas vid omräkningarna 

samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som 

tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan 

verkställs teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före omräk-

ningen gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger 

rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på 

avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda 

preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, 

och ger inte rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av even-

tuell indragning av aktier. 



 

 

8.7.7 Genomför bolaget (i) en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till ak-

tieägarna genom inlösen, och är minskningen inte obligatorisk, eller (ii) ett åter-

köp av egna aktier (utan att det är fråga om minskning av aktiekapitalet) där, en-

ligt bolagets bedömning, sådan minskning eller sådant återköp med hänsyn till 

dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med en 

minskning som är obligatorisk, ska bestämmelserna ovan i denna punkt 8.7 till-

lämpas och en omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teck-

ningsoption ger rätt att teckna utföras med tillämpning av så långt möjligt de 

principer som anges i denna punkt 8.7. 

8.8 Alternativ omräkningsmetod 

Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.1-8.5 eller 8.7 ovan och 

skulle enligt bolagets bedömning tillämpning av härför avsedda omräknings-

formler, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte 

kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinneha-

varna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska bolaget uppdra åt 

oberoende värderingsman att genomföra omräkningarna av teckningskursen 

och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna i enlighet med 

allmänt vedertagna principer för omräkning i syfte att uppnå ett ändamålsenligt 

och skäligt resultat. 

8.9 Avrundning 

Vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption 

ger rätt att teckna enligt denna punkt 8 ska teckningskursen avrundas till helt 

tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas uppåt 

till två decimaler. 

8.10 Tvångsinlösen 

Om aktie i bolaget blir föremål för tvångsinlösen gäller vad som anges i 22 kap. 

aktiebolagslagen beträffande rätten att teckna och få teckning verkställd. 

8.11 Fusion 

Om (i) bolagsstämma beslutar att godkänna en fusionsplan varigenom bolaget 

ska uppgå i annat bolag, (ii) samtliga aktieägare i bolaget undertecknar en sådan 

fusionsplan eller (iii) styrelsen för bolaget beslutar att bolaget ska uppgå i mo-

derbolag ska optionsinnehavarna erhålla minst motsvarande rättigheter i det 

övertagande bolaget som i bolaget (det överlåtande bolaget) om de enligt fus-

ionsplanen inte har rätt att få sina teckningsoptioner inlösta. 

8.12 Delning 

Om (i) bolagsstämma beslutar att godkänna en delningsplan varigenom bolaget 

ska delas genom att vissa eller samtliga av bolagets tillgångar och skulder över-

tas av ett eller flera andra bolag eller (ii) samtliga aktieägare i bolaget underteck-

nar en sådan delningsplan ska optionsinnehavarna erhålla minst motsvarande 

rättigheter i det övertagande bolaget eller, i förekommande fall, de övertagande 



 

 

bolagen som i bolaget (det överlåtande bolaget) om de enligt delningsplanen inte 

har rätt att få sina teckningsoptioner inlösta. 

8.13 Likvidation 

8.13.1 Om det beslutas att bolaget ska gå i likvidation får teckning därefter inte ske el-

ler verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör 

i och med likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det 

då vunnit laga kraft. 

8.13.2 Om likvidationen upphör får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med 

dessa villkor. 

8.13.3 Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget 

ska gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska optionsinneha-

varna underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla 

en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman 

beslutat att bolaget ska gå i likvidation samt också erinran om den tidigarelagda 

teckningsperioden enligt nedanstående stycke. 

8.13.4 Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinneha-

varna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan 

nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan ut-

sträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas i bolagets ak-

tiebok (eller, om bolaget då är ett avstämningsbolag, såsom interimsaktie i bola-

gets aktiebok) senast dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om 

bolaget ska gå i likvidation. 

8.14 Konkurs 

8.14.1 Om domstol försätter bolaget i konkurs får teckning därefter inte ske eller verk-

ställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och 

med konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit 

laga kraft.   

8.14.2 Om konkursbeslutet hävs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med 

dessa villkor. 

9. Särskilt åtagande av bolaget 

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon åtgärd som avses i punkt 8 ovan som 

medför en omräkning av teckningskursen till belopp understigande då utestå-

ende aktiers då gällande kvotvärde. 

10. Meddelanden 

10.1 Meddelande rörande teckningsoptionerna ska ske genom e-post eller brev med 

posten till varje optionsinnehavare under dennes för bolaget senast kända e-

post- och postadresser.  

10.2 Optionsinnehavare är skyldig att anmäla namn och gällande adress och e-posta-

dress till bolaget. 



 

 

11. Ändring av villkoren 

Bolagsstämman har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lag-

stiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det an-

nars, enligt bolagsstämmans bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt el-

ler nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende för-

sämras. Optionsinnehavarna ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslu-

tade ändringar. 

12. Sekretess 

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare. 

13. Ansvarsbegränsning 

13.1 I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget gäller att 

ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk 

lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, boj-

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

blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är föremål för så-

dan konfliktåtgärd. 

13.2 Inte heller är bolaget skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om 

bolaget varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att bolaget inte i något fall är an-

svarigt för indirekt skada. 

13.3 Föreligger hinder för bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som 

anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. 

14. Språk 

I händelse av översättning av dessa villkor till annat språk ska, i händelse av 

skillnader, den svenska versionen gälla. 

15. Tvistelösning och tillämplig lag 

15.1 Tvist i anledning av dessa villkor eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska 

slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skilje-

domsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska 

vara Göteborg. Svenska språket ska användas i skiljeförfarande (såvida inte de 

tvistande parterna överenskommer annat). 

15.2 Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas 

i enlighet med svensk rätt. 
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BILAGA A - INSTRUKTIONER OCH ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN I 
INTEGRUM AB 

 

Valberedningen för Integrum AB har antagit detta förslag till utseende av valberedning och 
dess uppgifter att framlägga vid nästkommande årsstämma. 

Integrum AB (”Integrum” eller ”Bolaget”) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, vilket 
är en handelsplattform. Förslaget har antagits i syfte att ange principer för utseende av 
valberedning, förfarandet för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan 
dess arbete är slutfört, samt valberedningens ansvar i enlighet med de krav som gäller för 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).  

Enligt Koden ska bolag som omfattas av Koden ha en valberedning. Valberedningen är 
bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som ska fattas av 
bolagsstämman. Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter 
till bolagets styrelse, ledamöter till valberedningen och, när så är aktuellt, revisor. I samband 
med att valberedningen föreslår en styrelseledamot ska valberedningen bl. a. ange huruvida 
ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Valberedningen ska vidare föreslå 
person för bolagsstämmans val av stämmoordförande samt lämna förslag till bolagsstämmans 
beslut om arvode till styrelseordföranden, övriga styrelseledamöter och revisorn. 

När det i dessa instruktioner talas om vilken ägare en viss valberedningsledamot 
”representerar” är avsikten endast att klargöra till vilken ägare den ledamoten är knuten, 
genom anställning eller på annat sätt, eller annars vilken ägare som nominerat ledamoten. 
Valberedningens ledamöter ska emellertid, oavsett hur de utsetts och vem de – i nyss nämnd 
mening – representerar, tillvarata samtliga aktieägares intresse.  

 

1. Utseende av valberedning 

1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieä-
garna per den sista vardagen i januari, jämte styrelsens ordförande. Med de största 
aktieägarna avses de ägarregistrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieä-
garna per den sista vardagen i januari. En valberedningsledamot ska innan uppdra-
get accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger. 

1.2 Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller 
sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den 
aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande i 
storleksordning till och med den tionde största ägaren uppmana nästa ägare (d.v.s. 
först den fjärde största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarre-
presentant. Om, trots sådana uppmaningar, enbart tre ledamöter kunnat utses fyra 
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månader innan årsstämman ska valberedningen kunna konstituera sig med tre ordi-
narie ledamöter och valberedningen ska då kunna besluta om förfarandet ska fortgå 
eller inte för att utse den fjärde ledamoten. 

1.3 Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 
på Bolagets hemsida. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex 
veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande 
ska då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant 
och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne 
vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som 
inte längre representerar en av de tre största aktieägarna.  

1.4 Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden. Om 
de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse 
personer som skulle medföra att de krav på valberedningens sammansättning som 
uppställs i Koden inte uppfylls, ska, vid utseende av ledamöter som baseras på be-
stämmelsen i punkt 1.2 ovan, en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval 
av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot enligt be-
stämmelserna i punkt 1.3 ovan, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid 
utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning.  

1.5 Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den största ak-
tieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valbered-
ningens ordförande.  

1.6 Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valbered-
ning utsetts.  

1.7 Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstäm-
man.  

2. Valberedningens uppgifter  

2.1 Valberedningen ska lämna förslag till: 

(a) ordförande vid årsstämma, 

(b) antal stämmovalda styrelseledamöter, 

(c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, 

(d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseleda-

möterna och till ledamöter av styrelsens utskott, 

(e) antal revisorer, 

(f) revisorer, 

(g) arvode till revisorer, 

(h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valbered-

ning, samt beslut om instruktion för valberedning, 
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(i) ersättning till ledamöterna i valberedningen. 

2.2 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens ut-
värdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer 
av aktiebolagslagen samt, i tillämpliga fall, noteringsavtal med handelsplattform. Val-
beredningen ska vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek 
och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrel-
sen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. 

2.3 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på re-
visorer som följer av aktiebolagslagen.  

2.4 Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut 
om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valbered-
ningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant be-
slut. Vidare bör de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden 
beaktas.  

2.5 Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, ska valberedningen, 
samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse Bolaget med en förklaring till avvikelsen.  

2.6 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag, förse 
Bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beak-
tande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden och särskilt motivera 
förslaget mot bakgrund av kravet i Koden om att en jämn könsfördelning ska efter-
strävas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens 
arbete har bedrivits. 

2.7 Valberedningen ska förse Bolaget med den information med anslutning till dess upp-
drag som erfordras för att Bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet en-
ligt Koden.  

2.8 Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum 
lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och moti-
vera sina förslag med beaktande av vad som anges i Koden beträffande styrelsens 
sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av 
kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.  

2.9 På begäran av valberedningen ska Bolaget tillhandahålla personella resurser såsom 
sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valbe-
redningen ska även äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av 
styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och 
profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget 
med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.  

 

________________ 

 


