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Styrelsens förslag till beslut om ändring av villkor för 
konvertibler 2020/2025 (KV4) 

Styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman den 28 
november 2022 beslutar om ändring av villkoren för bolagets konvertibler 2020/2025 
(KV4). Utöver nedan angivna ändringar görs redaktionella ändringar samt 
följdändringar avseende konvertibelvillkorens numrering. De huvudsakliga 
villkorsändringarna innebär att: 

(i) bolaget, för det fall konvertibelinnehavarna inte påkallat konvertering senast tio 
bankdagar före lånets slutförfallodag den 30 juni 2025, har rätt att senarelägga 
slutförfallodagen till den 30 juni 2026 och, om konvertibelinnehavarna inte påkallat 
konvertering senast den tionde bankdagen före den 30 juni 2026, har rätt att ytterligare 
senarelägga slutförfallodagen till den 30 juni 2027; 

(ii) den årliga räntan som löper på lånet justeras från fjorton (14) till tio (10) procent. 
Om stämman beslutar att ändra konvertibelvillkoren i enlighet med styrelsens förslag 
ska den justerade räntan gälla retroaktivt från och med den 1 oktober 2022 och första 
räntebetalning beräknad på den justerade räntan erläggas första gången på 
ränteförfallodagen den 2 januari 2023; 

(iii) konverteringsperioden för konvertiblerna ska löpa från och med den 22 december 
2022 till och med den tionde bankdagen före lånets slutförfallodag. Med anledning av 
den förändrade konverteringsperioden så förlorar nuvarande villkor 7 (rätt till förtida 
konvertering vid listbyte eller kontrollägarförändring (Eng: change of control)) sin 
funktion och styrelsens förslag innebär därför att villkor 7 utgår i sin helhet; samt 

(iv) konvertibelinnehavarna ska ha rätt att påkalla förtida konvertering av upp till femtio 
(50) procent av det utestående lånebeloppet under perioden 7–21 december 2022. 
Konverteringskursen under den ovan angivna perioden ska, om styrelsen fattar beslut 
om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, motsvara den 
fastställda teckningskursen i sådan nyemission. 

I enlighet med det ovan angivna föreslår styrelsen att stämman beslutar om två nya 
villkor 2 (c) och 6 (b), att nuvarande villkor 2 (c) ändras till innehåll och numrering, att 
nuvarande villkor 6 (a) ändras till innehåll samt att villkor 7 stryks för bolagets 
konvertibler 2020/2025 (KV4) enligt följande. 

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse  

 Ny § 2 (c) 
Om Konvertering inte har påkallats av 
Konvertibelinnehavare motsvarande det 
totala utestående Lånet senast den 
tionde Bankdagen innan 
Slutförfallodagen har Bolaget rätt att, 
genom meddelande därom enligt villkor 
14 nedan senast Bankdagen före 
Avstämningsdag för Betalning, besluta 
att senarelägga Slutförfallodagen till den 
30 juni 2026. Om Konvertering därefter 
inte har påkallats av 
Konvertibelinnehavare senast den tionde 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse  

Bankdagen innan Slutförfallodagen den 
30 juni 2026 har Bolaget rätt att, genom 
meddelande därom enligt villkor 14 
nedan senast Bankdagen före 
Avstämningsdag för Betalning, besluta 
att senarelägga Slutförfallodagen till den 
30 juni 2027. 

§ 2 (c)  
Lånet löper med årlig ränta om 14 
procent. Räntan löper från och med den 
30 juni 2020 till och med 
Slutförfallodagen. Räntan ska beräknas 
på grundval av ett år om 360 dagar som 
består av tolv månader med 30 dagar 
vardera och i händelse av en ofullständig 
månad, det faktiskt antal dagar som 
förflutit. Om inte sådant hinder som 
avses i punkten 19(c) föreligger ska 
ränta erläggas kvartalsvis i efterskott på 
varje Ränteförfallodag med start den 30 
september 2020. En sista 
ränteutbetalning, till de 
Konvertibelinnehavare som ej genomfört 
konvertering, kommer att ske på Lånets 
Slutförfallodag. 

§ 2 (d)  
Lånet löper med årlig ränta om 10 
procent. Räntan löper från och med den 
30 juni 2020 till och med 
Slutförfallodagen. Räntan ska beräknas 
på grundval av ett år om 360 dagar som 
består av tolv månader med 30 dagar 
vardera och i händelse av en ofullständig 
månad, det faktiskt antal dagar som 
förflutit. Om inte sådant hinder som 
avses i punkten 18(c) föreligger ska 
ränta erläggas kvartalsvis i efterskott på 
varje Ränteförfallodag med start den 
30 september 2020. En sista 
ränteutbetalning, till de 
Konvertibelinnehavare som ej genomfört 
konvertering, kommer att ske på Lånets 
Slutförfallodag. 

§ 6 (a) 
Konvertibelinnehavare ska äga rätt att 
under perioden från och med den 2 maj 
2025 till och med den tionde Bankdagen 
innan Slutförfallodag, eller från och med 
respektive till och med den tidigare dag 
som följer av villkor 9 moment K, L, M, N 
eller O nedan, genom meddelande till 
Bolaget påkalla Konvertering av sin 
fordran till nya Aktier till en 
Konverteringskurs om inledningsvis 8 
kronor. Konverteringskursen kan komma 
att omräknas i enlighet med villkor 9 
nedan. 

§ 6 (a) 
Konvertibelinnehavare ska äga rätt att 
under perioden från och med den 22 
december 2022 till och med den tionde 
Bankdagen innan Slutförfallodag, eller 
från och med respektive till och med den 
tidigare dag som följer av villkor 8 
moment K, L, M, N eller O nedan, genom 
meddelande till Bolaget påkalla 
Konvertering av sin fordran till nya Aktier 
till en Konverteringskurs om 
inledningsvis 8 kronor. 
Konverteringskursen kan komma att 
omräknas i enlighet med villkor 8 nedan. 

 Ny § 6 (b) 
Konvertibelinnehavarna ska vidare äga 
rätt att under perioden från och med den 
7 december 2022 till och med den 
21 december 2022 genom meddelande 
till Bolaget påkalla Konvertering till nya 
Aktier i förtid, av (i) upp till femtio (50) 
procent av sin fordran eller, (ii) om inte 
Konvertering påkallats motsvarande 
femtio (50) procent av Lånet, en sådan 
större andel av sin fordran att femtio (50) 
procent av Lånet Konverteras, till en 
Konverteringskurs om inledningsvis 8 



     3(3) 
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kronor. Konverteringskursen vid 
påkallande av Konvertering under 
ovanstående period ska dock, om 
Bolaget har beslutat att genomföra en 
nyemission av stamaktier med 
företrädesrätt för aktieägarna att teckna 
nya Aktier mot kontant betalning, 
motsvara den fastställda 
teckningskursen i nyemissionen, utan 
tillämpning av omräkningsvillkoren i 
villkor 8 nedan. Konverteringskursen får 
dock aldrig understiga Aktiens kvotvärde 
eller bestämmas till ett belopp som skulle 
leda till att antalet nya Aktier till följd av 
Konvertering, med hänsyn tagen till 
nyemissionen, inte skulle rymmas inom 
bolagsordningens gränser för antalet 
aktier och aktiekapitalet.  

 
Villkoren för bolagets konvertibler 2020/2025 (KV4) ska efter de föreslagna 
ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A. 
 
Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående 
förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och 
Euroclear Sweden AB. 

Registrering och verkställande av stämmans beslut enligt denna punkt är villkorat av att 
samtliga konvertibelinnehavare samtycker till villkorsändringarna. 

Majoritetskrav 
För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare 
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på 
stämman företrädda aktierna. 

 
Göteborg i november 2022 

Swedish Stirling AB (publ) 
Styrelsen 


