Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i Swedish Stirling AB (”Bolaget”),
org.nr 556760-6602, i Göteborg den 8 april 2020
Minutes kept at the Extraordinary General Meeting of
shareholders in Swedish Stirling AB (the “Company”),
corporate ID No. 556760-6602, held in Gothenburg,
Sweden, on 8 April 2020

§1
Stämman öppnades av advokat Aleksander Ivarsson.
The lawyer Aleksander Ivarsson opened the Meeting.

§2
Advokat Aleksander Ivarsson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid
stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde jur. kand.
Joel Forsberg.
The lawyer Aleksander Ivarsson was appointed Chairman to lead the proceedings at the Meeting. It was
noted that the law graduate Joel Forsberg served as secretary at the Meeting.

§3
De aktieägare som upptagits såsom närvarande i bilagda förteckning Bilaga 1 hade inom
föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom
röstlängd vid stämman.
The shareholders recorded as present in the enclosed Appendix 1 had announced their intent to
participate in the Meeting within the stipulated time. The list was approved as the voting list at the
Meeting.

§4
Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.
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The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.
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§5
Gunnar Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Gunnar Larsson was appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§6
Anmäldes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar den 11 mars 2020 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på
Bolagets webbplats den 7 mars 2020. Att kallelse har skett har vidare annonserats i
Svenska Dagbladet den 11 mars 2020. Stämman konstaterades vara i behörig ordning
sammankallad.
It was reported that notice to attend the General Meeting had been published on 11 March 2020 in Postoch Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the Company’s website on 7 March
2020. Further, on 11 March 2020 the Company announced in Svenska Dagbladet that notice had been
issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.

§7
Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens beslut om emission av konvertibla
skuldförbindelser med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och besvarade frågor
från aktieägarna.
Antecknades att styrelsens beslut redovisats i kallelsen och att beslutet funnits
tillgängligt för aktieägarna vid stämman, på Bolagets hemsida sedan den 7 mars 2020
samt skickats till de aktieägare som begärt det.
Godkände stämman enhälligt styrelsens beslut om emission av konvertibla
skuldförbindelser med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med
Bilaga 2.
The Chairman of the Meeting presented the Board’s resolution on an issue of convertible bonds with
deviation from the shareholders’ preferential right and answered questions from the shareholders.
It was noted that the Board’s resolution had been included in the notice and that the resolution had been
available for the shareholders at the General Meeting and on the Company’s website from 7 March 2020,
and had been sent to shareholders upon request.
The Meeting unanimously approved the Board’s resolution on an issue of convertible bonds with
deviation from the shareholders’ preferential right in accordance with Appendix 2.

§8
Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag avseende ändring av
bolagsordningen, Bilaga 3.
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Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Det
antecknades att beslutet var enhälligt och att beslutet således fattats med erforderlig
majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.
The Chairman of the Meeting presented the Board’s proposal regarding amendment of the Articles of
Association, Appendix 3.
The Meeting resolved to amend the Articles of Association in accordance with the Board’s proposal. It
was noted that the resolution was unanimously adopted and that the resolution thus was taken with the
required majority of 2/3 of the votes cast as well as of the shares represented at the Meeting.

§9
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter
ska vara sju stycken, utan suppleanter.
The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of
Board members shall be seven, without deputy members.

§ 10
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till
styrelseledamöterna, inklusive ersättning till revisionsutskottets ordförande, ska utgå
enligt årsstämmans beslut den 26 april 2019.
The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that remuneration to
the Board members, including remuneration to the Chairman of the Audit Committee, shall be paid in
accordance of the resolution by the Annual General Meeting on 26 April 2019.

§ 11
Noterades att valberedningen föreslagit nyval av David Zaudy såsom ordinarie
styrelseledamot.
Upplyste ordföranden att David Zaudys uppdrag i andra företag finns angivna i
kallelsen. Beslutade stämman att de uppdrag vilka den föreslagna styrelseledamoten har
i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.
Stämman valde David Zaudy till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.
Noterades att styrelsen därmed består av styrelseledamöterna Sven Sahle (ordförande),
Andreas Ahlström, Ulf Gundemark, Benedict Morgan, Gunilla Spongh, Erik Wigertz
och David Zaudy.
It was noted that the Nomination Committee had proposed new election of David Zaudy as ordinary
member of the Board.
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The Chairman informed that assignments in other companies of David Zaudy are presented in the Notice
to the Meeting. The Meeting resolved that the proposed Board member’s assignments in other companies
should be regarded as presented at the Annual General Meeting.
The Meeting elected David Zaudy as Board member for the period until the close of the next Annual
General Meeting.
It was noted that the Board thereby consists of Sven Sahle (Chairman), Andreas Ahlström, Ulf
Gundemark, Benedict Morgan, Gunilla Spongh, Erik Wigertz and David Zaudy.

§ 12
Tackade ordföranden stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade stämman
avslutad.
The Chairman thanked the shareholders present for their interest and declared the Meeting closed.

––––––––––––
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Vid protokollet:
Minutes recorded by:

______________________________
Joel Forsberg
Justeras:
Approved by:

______________________________
Aleksander Ivarsson
______________________________
Gunnar Larsson

Bilaga 2
Appendix 2

Swedish Stirling AB (publ)
Styrelsens beslut om emission av konvertibla skuldförbindelser
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande
Resolution by the Board of Directors on an issue of convertible
bonds with deviation from the shareholders’ preferential right
subject to approval by the general meeting
Styrelsen för Swedish Stirling AB (publ), org.nr 556760-6602 (”Bolaget”), beslutar,
under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om att Bolaget ska uppta ett
konvertibelt lån om nominellt högst 100 000 000 kronor genom emission av högst
100 000 000 konvertibla skuldförbindelser till en teckningskurs om 1,00 kronor per
konvertibel skuldförbindelse.
The Board of Directors of Swedish Stirling AB (publ), Reg. No. 556760-6602
(the “Company”), resolves, subject to the approval by the general meeting, that the
Company shall raise a convertible loan with a maximum nominal value of
SEK 100,000,000 through an issue of maximum 100,000,000 convertible bonds with a
subscription price of SEK 1.00 per convertible bond.
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För teckningen av de konvertibla skuldförbindelserna och för det konvertibla lånet ska
följande villkor gälla:
The following terms and conditions shall apply for the subscription of the convertible
bonds and the convertible loan:
(a)

Bolaget ska emittera konvertibla skuldförbindelser för ett högsta belopp om
100 000 000 kronor. Varje konvertibel skuldförbindelse ska ha ett nominellt
belopp om 1,00 kronor, vilket också ska vara den konvertibla
skuldförbindelsens teckningskurs.
The Company shall issue convertible bonds with a maximum value of
SEK 100,000,000. Each convertible bond shall have a denomination of
SEK 1.00, which also shall be the subscription price of the convertible bond.

(b)

De konvertibla skuldförbindelserna ska löpa med en ränta om 14 procent
årligen. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott.
The interest rate of the convertible bonds shall be 14 per cent per annum.
The interest shall be payable quarterly in arrears.

(c)

Rätt att teckna de konvertibla skuldförbindelserna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma D.G.E. Investments Limited och David
Zaudy. D.G.E. Investments Limited ska ha rätt teckna 92 000 000
konvertibla skuldförbindelser och David Zaudy ska ha rätt att teckna
8 000 000 konvertibla skuldförbindelser. Överteckning kan inte ske.
The right to subscribe for the convertible bonds shall, with deviation from the
shareholders’ preferential right, be granted D.G.E. Investments Limited and
David Zaudy. D.G.E. Investments Limited shall have the right to subscribe
for 92,000,000 convertible bonds and David Zaudy shall have the right to
subscribe for 8,000,000 convertible bonds. Oversubscription cannot occur.
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(d)

Teckning av de konvertibla skuldförbindelserna ska ske på särskild
teckningslista senast den 7 mars 2020. Styrelsen bemyndigas att förlänga
tiden för teckning.
Subscription of the convertible bonds shall be made on a separate
subscription list no later than 7 March 2020. The Board of Directors is
authorized to extend the subscription period.

(e)

Tecknade konvertibla skuldförbindelser ska betalas kontant senast den
30 juni 2020. Styrelsen bemyndigas att förlänga tiden för betalning.
Subscribed convertible bonds shall be paid in cash no later than 30 June
2020. The Board of Directors is authorized to extend the payment period.

(f)

D.G.E. Investments Limited har en fordran på Bolaget om 18 400 000 kronor
och David Zaudy en fordran på Bolaget om 1 600 000 kronor. Som betalning
för tecknade konvertibla skuldförbindelser får ovan nämnda fordringsägare
kvitta hela de ovan nämnda fordringarna.
D.G.E. Investments Limited has a claim on the Company amounting to
SEK 18,400,000 and David Zaudy has a claim on the Company amounting
to SEK 1,600,000. As payment for subscribed convertible bonds, the abovementioned creditors shall be entitled to set-off against the entire abovementioned claims.

(g)

Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från och med den
2 maj 2025 fram till och med den 16 juni 2025.
The holders of the convertible bonds may request conversion during the
period from and including 2 May 2025 until and including 16 June 2025.

(h)

Konvertibelinnehavarna har rätt att begära förtida konvertering om Bolaget
offentliggör att Bolagets aktier ska noteras på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller om kontrollen över Bolaget förändras genom att någon part får kontroll
över mer än 50 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Bolaget ska
informera konvertibelinnehavarna om sista dag för begäran av förtida
konvertering inom fem dagar från offentliggörandet.
The holders of the convertible bonds may request early conversion if the
Company announces that the Company’s shares will be listed on a regulated
market or a comparable market outside of the European Economic Area or
that there is a change of control in the Company whereby someone has
gained control over more than 50 percent of the total number of votes in the
Company. The Company shall inform the holders of the last day for
requesting early conversion within five banking days from the
announcement.

(i)

Konverteringskursen ska vara 8 kronor per aktie. Vilket innebär att Bolagets
aktiekapital kan komma att öka med högst 125 000 kronor och antalet aktier
i Bolaget högst ökas med 12 500 000 aktier.
The conversion rate shall be SEK 8 per share. Implying that the share capital
of the Company may increase with maximum SEK 125,000 and the number
of shares in the Company may increase by maximum 12,500,000 shares.

(j)

Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast
efter den dag aktien fördes in i Bolagets aktiebok.
Share issued through conversion shall entitle to dividend as from the first
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record date for dividend to occur after the share was registered in the
Company’s share register.
(k)

Det konvertibla lånet förfaller till betalning 30 juni 2025, i den mån
konvertering inte skett dessförinnan.
The convertible loan is due for payment on 30 June 2025, in so far as
conversion has not occurred before.

(l)

De fullständiga villkoren för de konvertibla skuldförbindelserna framgår av
Bilaga A, “Villkor för Swedish Stirling AB (publ):s konvertibler 2020/2025”.
The full terms and conditions for the convertible loan follows from
Appendix A (only available in Swedish).

Såväl styrelsen som verkställande direktören, eller den de utser i sitt ställe, har rätt att
vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga för
registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.
The Board of Directors and the CEO of the Company, or the one appointed in its place,
shall have the right to make such minor adjustments of the above resolution as may be
required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration
Office and Euroclear Sweden AB.
Syftet med emissionen är att stärka Bolagets balansräkning samt att finansiera
(i) produktutveckling i syfte att minska produktionskostnader för och öka effektiviteten
hos framtida generationer av Bolagets PWR BLOK, (ii) försäljnings- och
marknadsföringsåtgärder, (iii) expandering av organisationen och stödfunktioner i
Sydafrika, och (iv) implementering av en strategi för skydd av immateriella rättigheter.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att stödja en fortsatt
expansion och utveckling av Bolagets verksamhet. Ovanstående emissionsvillkor,
däribland teckningskursen, har fastställts efter förhandlingar med de
teckningsberättigade investerarna.
The purpose of the issue is to strengthen the Company’s balance sheet and to finance
(i) product development in order to decrease production costs and increase the
efficiency of future generations of the Company’s PWR BLOK, (ii) sales and marketing
activities, (iii) expansion of the organization and the support facilities in South Africa,
and (iv) implementation of an intellectual property rights (IPR) strategy. The reason for
the deviation from the shareholders’ preferential right is to raise capital in a time and
cost efficient way in order to support a continued expansion and development of the
Company’s operations. The above terms and conditions for the issue, including the
subscription price, have been established after negotiations with the subscribers.
Bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut är giltigt endast om det har biträtts
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.
The approval by the general meeting of the Board of Directors’ resolution is valid only
where supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and
the shares represented at the meeting.
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Handlingar enligt 15 kap. 8 och 9 §§ aktiebolagslagen har upprättats.
Documents pursuant to Chapter 15, Sections 8 and 9 of the Swedish Companies Act
have been prepared.

Göteborg i mars 2020 / Gothenburg in March 2020
Swedish Stirling AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors

Bilaga A
Appendix A

VILLKOR FÖR SWEDISH STIRLING AB (PUBL):S KONVERTIBLER
2020/2025
1

Definitioner
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I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
"Avstämningsdag för Betalning"

definieras i punkt 5(a) nedan;

"Avstämningskonto"

avstämningskonto hos Euroclear där respektive
Konvertibelinnehavares innehav av Aktier förvärvade
genom Konvertering är registrerat;

"Avstämningsregister"

avser avstämningsregister fört av Euroclear i enlighet med
lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring
av finansiella instrument;

"Aktier"

avser fullt betalda stamaktier i Bolaget med ISIN
SE0009143993 och som för närvarande är noterade på
NGM Nordic SME;

"Bankdag"

dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller
som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd
med allmän helgdag;

"Bolaget"

Swedish Stirling AB (publ), org nr 556760-6602;

“Change of Control”

en händelse varigenom en person eller flera personer som
agerar tillsammans förvärvar kontrollen över Bolaget, där
kontroll avser (i) förvärv eller kontroll av Aktier motsvarande
mer än femtio (50) procent av det totala antalet röster i
Bolaget, eller (ii) rätten att utse eller att avsätta hela eller
majoriteten av medlemmarna i Bolagets styrelse;

"Euroclear"

Euroclear Sweden AB;

"Faktisk Konverteringsdag"

definieras i punkt 6(f) nedan;

"Konvertering"

utbyte av Konvertibler mot Aktier;

"Konverteringskurs"

den kurs till vilken konvertering ska ske enligt villkor 6(b);

"Konvertibel"

sådan fordran med konverteringsrätt som avses i 15 kap.
aktiebolagslagen (2005:551) och som utgör del av Lånet
och
som
emitteras
under
dessa
villkor
i
Avstämningsregistret;

"Konvertibelinnehavare"

den fysiska eller juridiska person som är registrerad på ett
VP-konto som direktregistrerad ägare eller förvaltare
avseende en Konvertibel;

"Listbyte"

avser att Bolagets Aktier noteras på en reglerad marknad
eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet;

"Lånet"

Bolagets konvertibla lån 2020/2025 eller, i förekommande
fall, det sammanlagda nominella belopp som vid var tid är
utestående under Lånet;

"Ränteförfallodag"

den 31 december, 31 mars, 30 juni och 30 september varje
år eller, i den mån sådan dag inte är en Bankdag, den
Bankdag som följer efter tillämpning enligt villkor 5(e). Den
första Ränteförfallodagen ska vara den 30 september 2020
och den sista Ränteförfallodagen ska vara Slutförfallodag.

"Slutförfallodag"

den dag då Lånet förfaller till betalning. Slutförfallodag är
den 30 juni 2025 i den mån konvertering eller inlösen inte
skett dessförinnan, i vilka fall Slutförfallodag ska vara
Faktisk Konverteringsdag eller den dag då förtida inlösen
eller konvertering kan ske enligt dessa villkor; och

"VP-konto"

det avstämningskonto för dematerialiserade värdepapper
som förs av Euroclear i enlighet med lagen om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument, enligt vilket (i) en ägare av ett sådant
värdepapper är direktregistrerad eller (ii) en ägares
innehav av värdepapper är förvaltarregistrerat.
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Lånebelopp, förfallodag, räntesats och betalningsutfästelse
(a) Lånet ska upptas till ett lånebelopp uppgående till högst 100 000 000 kronor, uppdelat på
Konvertibler om vardera nominellt belopp om 1 krona.
(b) Det ursprungliga lånebeloppet av Lånet förfaller till betalning på Slutförfallodagen i den
mån Konvertering inte dessförinnan ägt rum.
(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.
(d) Som framgår av villkor 8 nedan bortfaller vid konvertering rätten till ränta.
(e) Bolaget åtar sig att verkställa betalning avseende Konvertiblerna i enlighet med dessa
villkor.
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Kontoförande institut, registrering m.m.
(a) Efter vederbörlig registrering hos Bolagsverket ska Konvertiblerna registreras av
Euroclear i ett Avstämningsregister enligt 4 kap. lagen om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument. Således kommer inte några fysiska värdepapper att
utges. Konvertiblerna kommer att vara fritt överlåtbara när sådan registrering hos
Euroclear som avses i föregående mening har skett.
(b) Konvertibel registreras för Konvertibelinnehavares räkning på deras respektive VP-konto.
Registreringar avseende Konvertibel till följd av Konvertering ska ombesörjas av Bolaget.
(c) Övriga registreringsåtgärder avseende Lånet till följd av åtgärder enligt villkor 8 och 9 ska
ombesörjas av Bolaget.
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Efterställdhet
(a) Fordran på kapital och ränta ska i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medföra
rätt till betalning ur Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och
jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är
efterställda detta lån.
(b) Bolaget förbinder sig, att så länge fordran enligt detta lån är utestående, inte ikläda sig
efterställda förpliktelser som i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medför rätt
till betalning ur Bolagets tillgångar före fordran enligt detta lån.
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Betalning av ränta samt återbetalning av lånebelopp
(a) Räntebelopp och Lånet utbetalas eller återbetalas av Euroclear till den som är
Konvertibelinnehavare eller såsom i annat fall är berättigad att uppbära räntebelopp
respektive lånebelopp på femte Bankdagen före relevant Ränteförfallodag eller
Slutförfallodag, eller, på den Bankdag närmare Ränteförfallodagen respektive
Slutförfallodagen som generellt kan komma att tillämpas på den svenska
värdepappersmarknaden ("Avstämningsdag för Betalning").
(b) Har Konvertibelinnehavare eller den person som i annat fall är berättigad att uppbära
betalning avseende ränta respektive lånebelopp, genom kontoförande institut låtit
registrera att räntebelopp respektive lånebelopp ska inbetalas till visst bankkonto, sker
insättning genom Euroclears försorg på Ränteförfallodagen eller Slutförfallodagen. I
annat fall översänder Euroclear betalning av räntebeloppet respektive lånebeloppet på
Ränteförfallodagen eller Slutförfallodagen till vederbörande under den adress som är
registrerad hos Euroclear på Avstämningsdag för Betalning.
(c) Skulle Euroclear på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder
inte kunna utbetala räntebelopp eller lånebelopp på Ränteförfallodagen eller
Slutförfallodagen, utbetalas räntebeloppet respektive lånebeloppet av Euroclear så snart
hindret upphört till Konvertibelinnehavare eller till den person som i annat fall är berättigad
att uppbära räntebelopp respektive lånebelopp på Avstämningsdag för betalning.
(d) För den händelse Bolaget skulle underlåta att i rätt tid tillhandahålla Euroclear medel för
erläggande av räntebelopp eller lånebelopp på Ränteförfallodag eller Slutförfallodag, ska
ränta på förfallet räntebelopp respektive lånebelopp utgå efter den räntesats som anges
i punkt 2(c) med tillägg av en (1) procentenhet från Slutförfallodagen till och med den
Bankdag under vilken medel senast kl. 10.00 tillhandahållits Euroclear.
(e) Om en Ränteförfallodag eller Slutförfallodag infaller på en dag som inte är en Bankdag,
ska den skjutas upp till närmast följande Bankdag.
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Konvertering
(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.
(b) Vid Konvertering erhålls en ny Aktie för varje mot Konverteringskursen svarande fullt
belopp av det sammanlagda nominella beloppet av de Konvertibler som en och samma
Konvertibelinnehavare samtidigt önskar Konvertera. Om detta belopp inte är jämnt

delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant på lånets
förfallodag.
(c) Till följd av Konvertering av Konvertiblerna till nya Aktier kan aktiekapitalet komma att
ökas med högst 125 000 kronor och antalet Aktier med högst 12 500 000 före eventuell
omräkning enligt villkor 9 nedan.
(d) Vid påkallande av Konvertering ska den av Bolaget fastställda anmälningsblanketten för
registreringssyfte vara vederbörligt ifylld och inlämnad till Bolaget. Sådant påkallande av
Konvertering är bindande och oåterkalleligt.
(e) Envar Konvertibelinnehavare ska betala de skatter eller avgifter som kan komma att
påfordras Konvertibelinnehavaren i samband med överlåtelse, innehav eller Konvertering
av Konvertibel enligt svenska eller utländska lagar eller bestämmelser, eller enligt beslut
från en svensk eller utländsk myndighet.
(f)

Bolaget ska säkerställa att Konvertering verkställs så snart som möjligt efter Bolagets
mottagande av vederbörligt ifylld anmälningsblankett genom att Aktierna registreras som
interimsaktier i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear (datumet då sådan händelse
inträffar avseende en Konvertibel ska vara "Faktisk Konverteringsdag" avseende
sådan Konvertibel), med beaktande av beslutad eller förestående åtgärd som följer av
villkor 9. När registrering har skett hos Bolagsverket blir registrering i
Avstämningsregistret slutlig.

(g) De från en Konvertering resulterande Aktierna ska vara fullt betalda och ska i alla
hänseenden ha samma prioritet som och rangordnas lika (pari passu) med alla andra
emitterade Aktier per den Faktiska Konverteringsdagen, med förbehåll för villkor 8(a).

7

Förtida konvertering på Konvertibelinnehavares initiativ vid ett Listbyte
eller en Change of Control
(a) Oaktat vad som anges i villkor 6(a) avseende tidigaste tidpunkt för påkallande av
Konvertering ska varje Konvertibelinnehavare, i händelse av ett Listbyte eller en Change
of Control, ha rätt att begära förtida Konvertering av alla sina Konvertibler, till ett belopp
motsvarande den vid var tid gällande Konverteringskursen.
(b) Bolaget ska inom fem (5) bankdagar från det att Bolaget har offentliggjort Listbytet eller
att en Change of Control har inträffat, meddela Konvertibelinnehavare därom enligt punkt
15 nedan. Sådant meddelande (och pressmeddelande) ska innehålla information om
Listbytet eller Change of Control, påminnelse om Konvertibelinnehavares rätt att utnyttja
sin rätt till förtida Konvertering samt sista dag för meddelande om sådan begäran av
Konvertibelinnehavare.
(c) Konvertibelinnehavare som önskar utnyttja sin rätt till förtida Konvertering enligt denna
punkt 7 ska, inom femton (15) bankdagar från Bolagets meddelande om Listbyte eller
Change of Control, lämna meddelande därom till Bolaget. Sådant meddelande är
bindande och kan inte återkallas av Konvertibelinnehavaren.

8

Utdelning och ränta i samband med Konvertering
(a) Aktie som tillkommit på grund av Konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den Faktiska
Konverteringsdagen.
(b) Vid Konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmast föregående
Ränteförfallodag till dess att Konvertering sker.

9

Omräkning av Konverteringskurs m.m.
Beträffande den rätt som ska tillkomma Konvertibelinnehavare i de situationer som anges
nedan ska följande gälla:

A

Genomför Bolaget en fondemission, ska konvertering, som påkallas vid sådan tidpunkt
att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämma som beslutar
om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som
tillkommer på grund av att konvertering verkställs efter ett emissionsbeslut, registreras
interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i
emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen
för emissionen.

Vid konvertering som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad
Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs =
föregående Konverteringskurs x antalet Aktier före fondemission

antalet Aktier efter fondemission

Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt
efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter
avstämningsdagen för emissionen.
B

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av Aktierna ska moment A ovan
äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då
sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C

Genomför Bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya
Aktier mot kontant betalning – ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i
emissionen för Aktie som tillkommit på grund av konvertering:

1.

Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om
emissionen anges den senaste dag då konvertering ska vara verkställd för att Aktie,
som tillkommit genom konvertering, ska medföra rätt att deltaga i emissionen.

2.

Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska konvertering – som påkallas på sådan
tid, att konverteringen inte kan verkställas senast på femte vardagen före den
bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget
verkställt omräkning enligt detta moment C, näst sista stycket. Aktier, som tillkommit
på grund av sådan konvertering, registreras interimistiskt på avstämningskonto,
vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen.

Vid konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte
uppkommer tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget
enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs =
föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under den i
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet
på teckningsrätten

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen enligt den officiella kurslistan. I avsaknad av notering av betalkurs ska
i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av
vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

teckningsrättens värde =
det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x (Aktiens
genomsnittskurs - emissionskursen för den nya Aktien)

antalet Aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten
bestämmas till noll.
Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar
efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.
Under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, verkställs konvertering
endast preliminärt, varvid helt antal Aktier enligt den ännu inte omräknade
Konverteringskursen registreras interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras
särskilt att Konvertiblerna enligt den omräknade Konverteringskursen kan berättiga till
ytterligare Aktier och/eller ett kontantbelopp enligt villkor 6. Slutlig registrering på
avstämningskontot sker sedan den omräknade Konverteringskursen fastställts.
D

Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning –
emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen ska beträffande rätten till deltagande i
emissionen för Aktie, som utgivits vid Konvertering, bestämmelserna i moment C första
stycket punkterna 1 och 2 äga motsvarande tillämpning.

Vid Konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte
uppkommer tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utföres av Bolaget
enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs =
föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under den i
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C angivits.
Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen enligt den officiella kurslistan. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället
den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig
betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar
efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid konvertering som verkställs därefter.
Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs
fastställts, ska bestämmelserna i moment C sista stycket ovan äga motsvarande
tillämpning.
E

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A – D ovan rikta erbjudande till
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § första stycket
aktiebolagslagen eller bolagsordningen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet
av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela
sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska vid konvertering
som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till deltagande i
erbjudandet tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen ska utföras av
Bolaget enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs =
föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet
fastställda anmälningstiden (Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet
(inköpsrättens värde)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C ovan angivits.
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet
av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens
värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen enligt den officiella kurslistan. I avsaknad av notering av betalkurs ska
i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av
vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med
inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkningen av
Konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges
ovan i detta moment E, varvid följande ska gälla.
Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet
av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje
börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet
av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa
värdepapper eller rättigheter enligt den officiella kurslistan, i förekommande fall minskat
med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av
notering ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras
varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet
rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda
anmälningstiden ska vid omräkning av Konverteringskursen enligt detta stycke anses
motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar.
Om sådan notering inte äger rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så
långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende
Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.
Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt
efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid konvertering som verkställs efter det
att sådant fastställande skett.
Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs
fastställts, ska bestämmelserna i moment C sista stycket ovan äga motsvarande
tillämpning.
F

Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning –
nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen, äger Bolaget besluta
att ge samtliga Konvertibelinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet
tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Konvertibelinnehavare, oaktat sålunda att
konvertering inte verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier som
Konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit, om konvertering verkställts efter den
Konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission. Den
omständigheten att Konvertibelinnehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett
kontant belopp enligt villkor 6 ovan ska inte medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.
Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment
E ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det
antal Aktier som Konvertibelinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska
fastställas efter den Konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om
erbjudande.
Om Bolaget skulle besluta att ge Konvertibelinnehavarna företrädesrätt i enlighet med
bestämmelserna i detta moment F, ska någon omräkning enligt moment C, D eller E ovan
av Konverteringskursen inte äga rum.

G

Beslutas om utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som,
tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider
10 procent av Aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före
den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna
förslag om sådan utdelning, ska, vid konvertering som påkallas på sådan tid att
därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en
omräknad Konverteringskurs. Omräkningen ska baseras på den del av den

sammanlagda utdelningen som överstiger 4 procent av Aktiernas genomsnittskurs under
ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt
följande formel:

omräknad Konverteringskurs =
föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25
börsdagar räknat från och med den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär
utdelning (Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag
under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen
noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den officiella kurslistan. I avsaknad av
notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i
beräkningen.
Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar
efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och ska tillämpas vid
konvertering som verkställs därefter.
H

Om Bolagets aktiekapital minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är
obligatorisk, tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget
enligt följande formel:

omräknad Konverteringskurs =
föregående Konverteringskurs x Aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25
börsdagar räknat från och med den dag då Aktierna noteras utan rätt till återbetalning
(Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska i stället
för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp
användas enligt följande:

beräknat återbetalningsbelopp per Aktie =

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens genomsnittliga
börskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan
rätt till deltagande i minskningen (Aktiens genomsnittskurs)

det antal Aktier som ligger till grund för inlösen av en Aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad angivits i moment C ovan.
Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar
efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas vid
konvertering som verkställs därefter.
Konvertering verkställs inte under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag, då
den omräknade Konverteringskursen fastställts enligt vad ovan sagts.
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till
aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget - utan att fråga är om
minskning av aktiekapital - skulle genomföra återköp av egna Aktier men där, enligt
Bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska
effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av
Konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan
i detta moment H.
I

Genomför Bolaget åtgärd som avses i moment A – E, G eller H ovan eller annan liknande
åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför
avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat
skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som
Konvertibelinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget
genomföra omräkningen av Konverteringskursen på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i
syfte att omräkningen av Konverteringskursen leder till ett skäligt resultat.

J

För fastställande av omräknad Konverteringskurs enligt ovan ska Konverteringskursen
avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

K

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation får, oavsett likvidationsgrunden, konvertering
inte därefter påkallas. Rätten att påkalla konvertering upphör i och med
likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta inte har vunnit laga kraft.
Konvertibelinnehavare äger dock rätt att i nu avsedda fall påfordra omedelbar betalning
av Lånets nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Denna rätt
inträder, om likvidationen beslutas av bolagsstämman, från och med dagen efter
stämman och i annat fall från och med dagen efter den dag då beslut om likvidation vunnit
laga kraft. Inom en vecka därefter ska Bolaget genom meddelande enligt villkor 15 nedan
erinra Konvertibelinnehavarna om deras rätt att påfordra omedelbar betalning.
Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i
frivillig likvidation, ska Konvertibelinnehavarna genom meddelande enligt villkor 15 nedan
underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att
konvertering inte får påkallas, efter det att bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska
Konvertibelinnehavare – oavsett vad som i villkor 6 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
påkallande av Konvertering – äga rätt att påkalla Konvertering från den dag då
meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde

kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska
behandlas.
L

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, eller
samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna fusionsplan enligt med fjärde stycket
i nämnda paragraf, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får Konvertering inte
därefter påkallas.
Konvertibelinnehavare äger dock rätt att under en period av två månader räknat från
sådant godkännande eller undertecknande påfordra omedelbar betalning av Lånets
nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget ska senast en
vecka efter periodens början genom meddelande enligt villkor 15 nedan erinra
Konvertibelinnehavarna om denna rätt. Genom vad nu sagts inskränkes inte den rätt,
som på grund av lag tillkommer Konvertibelinnehavare i egenskap av borgenär i
samband med fusion.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska
Konvertibelinnehavarna genom meddelande enligt villkor 15 nedan underrättas om
fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga
innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Konvertibelinnehavarna erinras om att
Konvertering inte får påkallas, efter det att slutligt beslut fattats om fusion eller
fusionsplanen undertecknats av aktieägarna i enlighet med vad som angivits i första
stycket ovan.
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska
Konvertibelinnehavare – oavsett vad som i villkor 6 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
påkallande av konvertering – äga rätt att påkalla konvertering från den dag då
meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att konvertering kan verkställas
senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen ska
godkännas eller före den dag då aktieägarna undertecknar fusionsplanen.

M

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen,
varigenom Bolaget ska uppgå i moderbolag, eller blir Bolagets Aktier föremål för
tvångsinlösensförfarande enligt 22 kap. samma lag ska följande gälla.
Äger ett svenskt aktiebolag samtliga Aktier, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt
att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det
fall att sista dag för konvertering enligt villkor 6 ovan infaller efter sådant offentliggörande,
fastställa en ny sista dag för påkallande av konvertering (slutdagen). Slutdagen ska
infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.
Äger aktieägare ensam eller tillsammans med dotterföretag, mer än nio tiondelar av
Aktierna, och offentliggör aktieägaren sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i
föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.
Konvertibelinnehavare äger dock rätt att under en period av 60 dagar räknat från sådant
offentliggörande som anges ovan i detta moment påfordra omedelbar betalning av
Lånets nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta.
Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment M, ska –
oavsett vad som i villkor 6 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av konvertering
– Konvertibelinnehavare äga rätt att påkalla konvertering fram till slutdagen. Bolaget ska
senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt villkor 15 nedan erinra
Konvertibelinnehavarna om denna rätt samt att konvertering inte får påkallas efter
slutdagen. Vidare ska Konvertibelinnehavarna genom meddelandet erinras om sin rätt
att påfordra omedelbar betalning i enlighet med vad som anges i föregående stycke.

Enligt lagstiftning kan i samband med tvångsinlösen rätten att påkalla Konvertering
komma att temporärt inskränkas och slutdagen komma att senareläggas till följd av att
skiljeförfarande har påkallats av majoritetsägaren.
N

Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen, eller
samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna delningsplan enligt med fjärde
stycket i nämnda paragraf, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av eller
samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag får
konvertering inte därefter påkallas.
Konvertibelinnehavare äger dock rätt att under en period av två månader räknat från
sådant godkännande eller undertecknande påfordra omedelbar betalning av Lånets
nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Bolaget ska senast en
vecka efter periodens början genom meddelande enligt villkor 15 nedan erinra
Konvertibelinnehavarna om denna rätt. Genom vad nu sagts inskränkes inte den rätt,
som på grund av lag tillkommer Konvertibelinnehavare i egenskap av borgenär i
samband med delning.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan,
ska Konvertibelinnehavarna genom meddelande enligt villkor 15 nedan underrättas om
delningsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga
innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska Konvertibelinnehavarna erinras om att
Konvertering inte får påkallas, efter det att slutligt beslut fattats om delning eller
delningsplanen undertecknats av aktieägarna i enlighet med vad som angivits i första
stycket ovan.
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, ska
Konvertibelinnehavare – oavsett vad som i villkor 6 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
påkallande av Konvertering – äga rätt att påkalla Konvertering från den dag då
meddelandet lämnats om delningsavsikten, förutsatt att konvertering kan verkställas
senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen ska
godkännas eller före den dag då aktieägarna undertecknar delningsplanen.

O

För det fall samtliga Aktier skulle bli föremål för ett offentligt uppköpserbjudande om
förvärv ska Konvertering kunna påkallas av Konvertibelinnehavare efter offentliggörande
av sådant erbjudande till och med sista dagen av anmälningstiden enligt erbjudandet.
Bolaget ska omedelbart efter sådant offentliggörande meddela Konvertibelinnehavarna att
konvertering kan påkallas.

P

Oavsett vad under moment K, L, M och N ovan sagts om att konvertering inte får påkallas
efter beslut om likvidation, godkännande eller undertecknande av fusionsplan eller
delningsplan, eller utgången av ny slutdag vid fusion eller tvångsinlösen, ska rätten att
påkalla konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör eller fusionen,
delningen eller tvångsinlösen inte genomförs.

Q

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Konvertering inte därefter
påkallas. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får Konvertering återigen
påkallas.
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Bolagets förvärv av Konvertibler
Med förbehåll för de krav (om några) som uppställts av NGM Nordic SME eller av någon
reglerad marknad eller annan erkänd marknadsplats på vilken Konvertiblerna kan tas upp
till notering eller handel vid den relevanta tidpunkten, och under förutsättning av
iakttagande av gällande lagar och förordningar, kan Bolaget när som helst och till vilket
pris som helst förvärva Konvertibler på den öppna marknaden eller på annat sätt.

11

Beskattning
Alla betalningar som görs av eller på uppdrag av Bolaget avseende Konvertiblerna ska ske
utan inskränkningar eller villkor och utan avdrag för eller innehållande av, eller med anledning
av, eventuella befintliga eller framtida skatter, tullavgifter, taxeringar eller statliga avgifter,
oavsett slag, påförda eller uttagna av eller på uppdrag av Sverige eller någon svensk
administrativ eller politisk enhet eller någon svensk myndighet med beskattningsbefogenhet,
såvida inte avdrag eller innehållande av sådana skatter, tullavgifter, taxeringar eller statliga
avgifter ska ske enligt lag. Bolaget är inte skyldigt att ersätta någon stämpelskatt eller offentlig
avgift eller kompensera någon betalning under dessa villkor för någon kupongskatt.

12

Preskription
Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till
räntebetalning preskriberas tre år efter respektive ränteförfallodag. De medel som avsatts för
betalning men preskriberats tillkommer Bolaget.

13

Uppsägningsgrund
(a) Om någon av de händelser som anges nedan i detta villkor 13 skulle inträffa (envar en
"Uppsägningsgrund"), får Konvertibelinnehavare uppmana Bolaget till rättelse, Om
Bolaget inte vidtar rättelse inom 20 Bankdagar från sådan uppmaning får
Konvertibelinnehavarna säga upp Konvertiblerna till betalning, i vilket fall hela det
obetalda nominella beloppet för Konvertiblerna, inklusive all upplupen och obetald ränta,
omedelbart ska förfalla till betalning.
(b) Bolaget betalar inte i rätt tid ränta eller något annat belopp hänförligt till Konvertiblerna,
såvida inte (i) sådan bristande betalning orsakats av administrativa eller tekniska fel eller
störningar i sådana betalnings-, finansiella- eller kommunikationssystem (interna eller
externa) eller på sådana finansiella marknader vilka var för sig måste fungera för att
sådana betalningar ska kunna göras; och (ii) betalning erläggs inom tio Bankdagar efter
förfallodagen.
(c) Bolaget är (eller bedöms vara i enlighet med tillämpliga lagar) på obestånd, oförmöget att
betala sina skulder när de förfaller till betalning, ställer in eller offentligt meddelar sin
avsikt att stoppa, ställa in eller skjuta upp samtliga eller en väsentlig del av (eller avseende
en viss typ av) betalningarna av sina skulder.
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Fördelning av tillgängliga medel
Om räntebelopp och/eller Lånet förfallit till betalning och förslår inte medel som inbetalats av
Bolaget till full betalning därav, ska medlen – pro rata – i första hand användas till betalning
av räntan och i andra hand till amortering på Lånet.

15

Meddelanden
(a) Meddelanden rörande Lånet ska omedelbart tillställas varje Konvertibelinnehavare och
annan rättighetshavare som är antecknad i Bolagets Avstämningsregister.

(b) Meddelande till Bolaget ska skickas till följande adress:
Swedish Stirling AB (publ)
Att: Verkställande direktören
Gruvgatan 35 B
421 30 Västra Frölunda
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Förvaltare
Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att i stället för aktieägare införas
i Bolagets skuldbok, äger rätt att registreras på konto som Konvertibelinnehavare. Sådan
förvaltare äger mottaga de räntebetalningar som eljest skulle ha tillställts
Konvertibelinnehavaren, och ska även i övrigt betraktas som Konvertibelinnehavare vid
tillämpning av dessa lånevillkor.

17

Ändring av lånevillkor
(a) Bolaget ska agera i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter och god sed på den
svenska värdepappersmarknaden, inklusive bland annat relevanta föreskrifter utfärdade
av Euroclear.
(b) Bolaget äger rätt att för Konvertibelinnehavarnas räkning ändra dessa lånevillkor i den
mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt
– enligt Bolagets bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och
Konvertibelinnehavarnas rättigheter inte i något hänseende försämras.

18

Sekretess
Bolaget och Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om
Konvertibelinnehavare. Bolaget äger rätt att erhålla uppgifter om Konvertibelinnehavare ur det
av Euroclear förda skuldregistret.

19

Begränsning av ansvar
(a) I fråga om de på Bolaget och Euroclear ankommande åtgärderna gäller beträffande
Euroclear, med beaktande av bestämmelserna i lagen om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument, att ansvar inte kan göras gällande för skada, som
beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd,
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget eller
Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
(b) Bolaget eller Euroclear är inte heller skyldiga att i andra fall ersätta skada som
uppkommer, om Bolaget eller Euroclear varit normalt aktsamma.
(c) Föreligger hinder för Bolaget eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan
åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till
dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Bolaget betala ränta
efter den räntesats som gällde på Slutförfallodagen enligt villkor 2(c).

20

Tillämplig lag
Svensk lag ska äga tillämpning på Konvertiblerna, dessa villkor och därmed
sammanhängande rättsfrågor. Alla tvister som uppkommer i anledning av Konvertiblerna

och/eller dessa villkor ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första
instans (eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget).

Bilaga 3
Appendix 3

Swedish Stirling AB (publ)
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
The Board of Directors’ proposal for resolution on amendment
of the Articles of Association
Styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslår att bolagsstämman, med anledning av
att valberedningen föreslagit att de bolagsstämmovalda ledamöterna ska vara sju till
antalet, beslutar att ändra gränserna för antalet styrelseledamöter genom att ändra § 6
i bolagets bolagsordning enligt följande:
The Board of Directors of Swedish Stirling AB (publ) proposes, by reason of the
Nomination Committee proposing that the number of board members elected by the
General Meeting shall be seven, that the General Meeting resolves to amend the
company’s limits for the number of board members by amending § 6 of the company’s
Articles of Association in accordance with the following:
Nuvarande lydelse § 6
Current wording § 6

Föreslagen lydelse § 6
Proposed wording § 6

Styrelsen skall, förutom de som på grund av lag kan
komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra (4)
och högst sex (6) ordinarie ledamöter.

Styrelsen skall, förutom de som på grund av lag kan
komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra (4)
och högst åtta (8) ordinarie ledamöter.

In addition to any board members appointed separately in
accordance with applicable law, the board of directors
shall consist of no less than four (4) and no more than six
(6) ordinary board members.

In addition to any board members appointed separately
in accordance with applicable law, the board of
directors shall consist of no less than four (4) and no
more than eight (8) ordinary board members.

Bolagets bolagsordning ska efter den föreslagna ändringen ha den lydelse som
framgår av Bilaga A.
After the proposed amendment, the company’s Articles of Association will have the
wording set out in Appendix A.

LEGAL#17732492v3

Bemyndigande
Såväl styrelsen som verkställande direktören, eller den de utser i sitt ställe, har rätt att
vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga för
registreringen av emissionen vid Bolagsverket.
The Board of Directors and the CEO of the Company, or the one appointed in its place,
shall have the right to make such minor adjustments of the above resolution as may be
required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration
Office.
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.
In order to be valid, the resolution requires approval of at least two thirds of both the
votes cast and the shares represented at the general meeting.
Göteborg i mars 2020 / Gothenburg in March 2020
Swedish Stirling AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors
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Bilaga A
Appendix A
SWEDISH STIRLING AB
BOLAGSORDNING/ ARTICLES OF ASSOCIATION
Org. nr 556760-6602/ Reg. No. 556760-6602
N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish
text and the English translation, the Swedish text shall prevail.
1. FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Swedish Stirling AB.
Bolaget är publikt (publ).

COMPANY NAME
The name of the company is Swedish Stirling AB.
The company is a public company (publ).

2. SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg kommun.

REGISTERED OFFICE
The registered office of the company shall be in the
municipality of Göteborg.

3. VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva marknadsföring,
försäljning, utveckling och tillverkning av
förnyelsebara energisystem, företrädesvis
stirlingrelaterade, och därmed förenlig
verksamhet.

BUSINESS
The company shall carry on marketing, sales, design
and manufacturing of renewable energy systems,
preferably stirling related, as well as conduct other
business in relation thereto.

4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor
och högst 2 000 000 kronor.

SHARE CAPITAL
The share capital of the company shall be no less than
SEK 500 000 and no more than SEK 2 000 000.

5. ANTAL AKTIER
Antal aktier skall vara lägst 50 000 000 och
högst 200 000 000.

NUMBER OF SHARES
The number of shares shall be no less than
50 000 000 and no more than 200 000 000.

6. STYRELSE
Styrelsen skall, förutom de som på grund av lag
kan komma att utses i annan ordning, bestå av
lägst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie
ledamöter.

BOARD OF DIRECTORS
In addition to any board members appointed
separately in accordance with applicable law, the
board of directors shall consist of no less than four (4)
and no more than eight (8) ordinary board members.

7. REVISORER
Ett registrerat revisionsbolag skall granska
bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsens och, i förekommande fall,
verkställande direktörens förvaltning.

AUDITOR
An authorized public accounting firm shall audit the
company’s annual accounts together with the
accounting records and the board’s and, where
applicable, the managing director’s administration of
the company.

8. AVSTÄMNINGSBOLAG
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

CSD-COMPANY
The shares of the company shall be registered in a
CSD-registered pursuant to the Financial
Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).
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9. KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall
annonseras i Svenska Dagbladet.

NOTICES
Notices convening a shareholders’ meeting shall be
made by announcement in the Official Swedish
Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and on the
company website. It shall be announced in Svenska
Dagbladet that notice has been duly made.

10. ÅRSSTÄMMA
Årsstämma skall hållas inom sex (6) månader
efter utgången av varje räkenskapsår. På
stämman skall följande ärenden förekomma till
behandling:

ANNUAL GENERAL MEETING
An annual general meeting of the shareholders shall
be held within six (6) months of meeting the expiry of
each financial year. At the annual meeting the
following matters shall be dealt with:

(a) Val av ordförande vid stämman;

(a) Election of chairman of the meeting;

(b) Upprättande och godkännande av röstlängd;

(b) Preparation and approval of voting list;

(c) Godkännande av dagordning;

(c) Approval of the agenda;

(d) Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;

(d) Election of one (1) or two (2) persons to approve
the minutes;

(e) Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad;

(e) The question as to whether the meeting has been
duly convened; and

(f) Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse:

(f) Presentation of the annual report and auditor’s
report and, if applicable, the group annual report and
the group auditor’s report

Beslut

Resolutions

(a) om fastställande av resultat- och
balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning;

(a) on adoption of the profit and loss statement and
balance sheet and, if applicable, the group profit and
loss statement and the group balance sheet;

(b) om disposition av bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen;

(b) on allocation of the company’s profit or loss in
accordance with the adopted balance sheet;

(c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för
styrelseledamöter och, i förekommande fall,
verkställande director;

(c) on discharge from liability against the company for
the members of the board of directors and, where
applicable, auditors and deputy auditors;

(d) Bestämmande av antalet styrelseledamöter
och styrelsesuppleanter och, i förekommande
fall, revisorer och revisorssuppleanter;

(d) Resolution on the number of board members and
deputy board members and, where applicable, auditors
and deputy auditors;

(e) Fastställande av arvoden till styrelsen och, i
förekommande fall, revisorerna;

(e) Resolution on fees for the board of directors and,
where applicable, the auditors;

(f) Val av styrelse och, i förekommande fall,
revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
samt

(f) Election of the board of directors and, where
applicable, auditors and deputy auditors; and
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(g) Annat ärende som ankommer på
bolagsstämman enligt bolagsordningen eller
aktiebolagslagen.

(g) Any other matter to be dealt with at the general
meeting under the articles of association or the Swedish
Companies Act.

11. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma skall hållas på den ort där
styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

PLACE
Any general meeting shall be held at the place where
the company has its registered office or in Stockholm.

12. RÖSTETAL
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta
för hela antalet av honom ägda och företrädda
aktier, utan begränsning i röstetalet.

VOTES
At the shareholders’ meeting, each shareholder may
vote for all the shares possessed or represented by him
without limitation.

13. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

FINANCIAL YEAR
The financial year of the company shall be the
calendar year.

____________________

