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Pressmeddelande 

2022-04-22 

Kallelse till årsstämma i Truecaller AB (publ) 

Aktieägarna i Truecaller AB (publ), org. nr 559278-2774, kallas härmed till årsstämma i 
bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm, tisdagen den 24 maj 2022 klockan 
14.00.  

Rätt att delta och anmälan 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 16 maj 2022; 
och 

• anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 18 maj 2022, per post till Computershare 
AB, ”Truecallers årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm, per telefon till +46(0)771 24 
64 00, per e-post till proxy@computershare.se, eller elektroniskt via bolagets hemsida 
(https://corporate.truecaller.com/governance/general-meetings). I anmälan ska uppges 
aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, 
adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden 
(högst två) lämnas. 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare 
måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i 
aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren 
måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 18 maj 2022, vilket innebär 
att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i 
god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m. 
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av 
aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, 
såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten 
utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller 
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta 
inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till 
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida 
(corporate.truecaller.com/governance/general-meetings) och skickas med post till aktieägare 
som kontaktar bolaget och uppger sin adress.  
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Förslag till dagordning 
0. Stämmans öppnande. 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Anförande av verkställande direktör. 

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

8. Beslut: 

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning; 

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; 
och 

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.  

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och 
revisorssuppleanter.  

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.  

11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.  

12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport. 

13. Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning. 

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.  

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa B-aktier i bolaget.  

16. Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022:1. 

17. Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022:2. 

18. Beslut om införande av ett långsiktigt aktieprogram, ändringar i bolagsordningen och 
säkringsåtgärder i anledning av programmet.  

19. Stämmans avslutande.  

Förslag till beslut 
 
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman 
Valberedningen, som utgjorts av Sven Törnkvist (ordförande), utsedd av Alan Mamedi, 
Kamjar Hajabdolahi, utsedd av Nami Zarringhalam, Piyush Gupta, utsedd av Sequoia 



 
 

 

Capital, och Bing Gordon, styrelsens ordförande, föreslår att styrelseledamoten Annika 
Poutiainen väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen 
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna och att tillgängliga 
medel om 11 134 747 022 kronor balanseras i ny räkning.  

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och 
revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter. Vidare 
föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag 
utses till revisor.  

Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 465 000 kronor till 
styrelseordföranden (347 000 kronor föregående år) samt med 350 000 kronor till envar av 
övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (260 000 kronor föregående år). 
Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 235 000 kronor till ordföranden i 
revisionsutskottet (175 000 kronor föregående år), med 60 000 kronor till envar av de övriga 
ledamöterna i revisionsutskottet (44 000 kronor föregående år), med 115 000 kronor till 
ordföranden i ersättningsutskottet (87 000 kronor föregående år) och med 60 000 kronor till 
envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (44 000 kronor föregående år).  

Arvode till revisorn föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utgå i 
enlighet med sedvanliga normer och godkänd räkning. 

Punkt 11: Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer 
Valberedningen föreslår att Bing Gordon, Alan Mamedi, Annika Poutiainen, Helena Svancar, 
Nami Zarringhalam och Shailesh Lakhani omväljs som styrelseledamöter samt att Bing 
Gordon omväljs som styrelseordförande.  
 
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida 
(corporate.truecaller.com/governance/general-meetings) och i årsredovisningen. 
 
Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Ernst 
& Young AB omväljs som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade 
revisorn Jennifer Rock-Baley fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. 

Punkt 12: Beslut om godkännande av ersättningsrapport 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 
räkenskapsåret 2021. 

Punkt 13: Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning 
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en valberedning ska utses och att 
följande principer för utseende av valberedningen för årsstämman 2023 ska gälla. 
 
Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt 
största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare 
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som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken 
per den 30 september 2022, som vardera utser en representant att jämte 
styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt 
mandat från årsstämman 2023. 
 
För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan 
representant skall den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare 
intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. 
 
Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande 
till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar 
om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen 
skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men 
skall inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i 
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större 
aktieägare. 
 
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan 
styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen.  
 
Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före 
årsstämman 2023. 
 
Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör 
de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman, ska 
representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de 
nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen 
avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som 
utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, 
eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren 
på tur, enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av 
aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. 
 
Förändringar i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.  
 
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget skall betala de 
nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.  
 
Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har 
offentliggjorts. 
 
Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2023: 
 

(a) förslag till stämmoordförande;  
 

(b) förslag till styrelseledamöter; 
 

(c) förslag till styrelseordförande; 



 
 

 

 
(d) förslag till revisorer; 

 
(e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i 

styrelsen; 
 

(f) förslag till arvode för bolagets revisorer; och 
 

(g) förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024. 

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om 
nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner berättigande till konvertering 
eller teckning av B-aktier. Det totala antalet B-aktier som kan komma att emitteras (alternativt 
tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska 
inte överstiga 41 551 079, vilket motsvarar en utspädning om cirka tio (10) procent beräknat 
på det nuvarande antalet aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för 
sedvanlig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna 
genomföra och finansiera företagsförvärv och förvärv av rörelsetillgångar samt att ge 
styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra bolagets 
kapitalstruktur. 

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar 
av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa B-aktier i bolaget 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av B-aktier i bolaget. 
Återköp av B-aktier får ske av det antal aktier som motsvarar maximalt fem (5) procent av 
det totala antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Återköp av B-aktier på Nasdaq 
Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet för 
bolagets B-aktier, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem på Nasdaq Stockholm i 
uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss 
tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande 
volymvägd genomsnittskurs. Betalning av B-aktierna ska erläggas kontant. Syftet med 
bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt 
kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde.  

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen tillhandahålls i ett separat 
dokument. 

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar 
av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 
 
Punkt 16: Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022:1 



 
 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och 
vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande. 
 
Emission av teckningsoptioner (punkt 16 (A)) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 50 000 
teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 
100 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 
 
Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, det helägda dotterbolaget True Software Scandinavia Incentive AB, org. nr. 
559011-2073 (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta 
teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske. 
 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i bolaget 
genom ett incitamentsprogram varigenom ledande befattningshavare och andra 
nyckelpersoner kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget 
under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna 
behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. 
 
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske 
inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga 
teckningstiden. 
 
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie av serie B i bolaget. 
Nyteckning av aktier med stöd av 1/2 av teckningsoptionerna kan ske under perioden 24 maj 
2025 – 24 augusti 2025 och nyteckning av aktier med stöd av 1/2 av teckningsoptionerna 
kan ske under perioden 24 maj 2026 – 24 augusti 2026. De nya stamaktier av serie B som 
kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll. 
 
Teckningskursen per aktie ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat 
oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, och motsvara 150 procent av den 
volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktien 
av serie B under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före årsstämman 2022, dock 
som minimum aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas 
kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden. 
 
De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning 
första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning 
av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts. 
 
Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller 
som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget 
med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för 
registrering. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering vid Bolagsverket. 
 
Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 16 (B)) 



 
 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av 
teckningsoptioner på följande villkor. 
 
Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma ledande 
befattningshavare och andra nyckelpersoner i Truecaller-koncernen som inte deltar i 
befintliga incitamentsprogram i Truecaller-koncernen. Anställda som också är 
styrelseledamöter i Truecaller AB har inte rätt att förvärva teckningsoptioner. Tilldelningen 
per deltagare beror på position inom Truecaller-koncernen och får inte överstiga 50 000 
teckningsoptioner per deltagare. Totalt kan högst 5 ledande befattningshavare och andra 
nyckelpersoner i Truecaller-koncernen tilldelas teckningsoptioner av serie 2022:1. 
 
1/2 av varje deltagares teckningsoptioner kan utnyttjas för att teckna nya aktier under 
perioden 24 maj 2025 – 24 augusti 2025 och 1/2 av varje deltagares teckningsoptioner kan 
utnyttjas för att teckna nya aktier under perioden 24 maj 2026 – 24 augusti 2026. 
 
Eftersom teckningsoptionerna förvärvas av deltagarna till marknadsvärde och kräver en 
positiv utveckling av aktiekursen i bolaget finns det inga prestationskriterier för utnyttjande av 
teckningsoptionerna. 
 
En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är (i) att 
deltagaren vid tidpunkten för förvärvet är anställd i koncernen, (ii) att förvärv av 
teckningsoptioner kan ske i enlighet med tillämpliga lagar, och enligt styrelsens bedömning 
kan genomföras med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska ansträngningar, och 
(iii) att deltagaren har ingått avtal med bolaget, enligt vilket bolaget, eller den som bolaget 
utser, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren 
om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren vill överlåta teckningsoptionerna 
innan de kan utnyttjas för teckning av aktier, i vissa fall till ett belopp som motsvarar det 
lägsta av deltagarens anskaffningspris och marknadsvärdet, i andra fall till marknadsvärde. 
Styrelsen har rätt att göra rimliga ändringar och justeringar av villkoren i avtalet som anses 
lämpliga eller lämpliga till följd av lokal civilrätt eller skattelag eller administrativa villkor. 
 
Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas eventuella tillkommande nya medarbetare. För 
sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. 
Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. 
 
Anmälan och tilldelning 
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 25 maj 
2022 till och med den 8 juni 2022. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för 
anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare 
vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång. 
 
Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning och om tidpunkt för överlåtelse av 
teckningsoptionerna. Överlåtelse av teckningsoptioner ska kunna ske till och med nästa 
årsstämma. 
 
Pris och betalning m.m. 
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som 
fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av 
Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv 



 
 

 

som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt 
marknadspris fastställas på motsvarande sätt. 
 
Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast tre veckor efter anmälan om 
förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande 
betalningsdag. 
 
Utspädning 
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 50 000 nya stamaktier av 
serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,01 procent av det totala antalet 
aktier och cirka 0,01 procent av det totala antalet röster i bolaget, dock med förbehåll för 
eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Programmet ger således de anställda möjlighet 
att öka sitt ägande i bolaget med motsvarande siffra. 
 
Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m. 
Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av 
teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten 
för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket 
innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. 
Teckningsoptionsprogrammet kommer endast att medföra vissa begränsade kostnader i 
form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet. 
 
Beredning av ärendet 
Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Styrelsen har 
därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som 
berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas 
av programmet deltagit i utformningen av villkoren. 
 
Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram 
Truecallers pågående aktierelaterade incitamentsprogram och den rörliga ersättningen till 
ledande befattningshavare kommer att beskrivas i årsredovisningen för 2021 i not 7 till 
koncernredovisningen. Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som publiceras på Truecallers 
webbplats beskriver hur Truecaller tillämpar sina riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare i enlighet aktiebolagslagen och med svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Instruktion till styrelsen 
Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt 
ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner 
enligt ovan. 
 
Punkt 17: Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022:2 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och 
vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande. 
 
Emission av teckningsoptioner (punkt 17 (A)) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 450 000 
teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 
900 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 



 
 

 

 
Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, det helägda dotterbolaget True Software Scandinavia Incentive AB, org. nr. 
559011-2073 (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta 
teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske. 
 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i bolaget 
genom ett incitamentsprogram varigenom ledande befattningshavare och andra 
nyckelpersoner kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget 
under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna 
behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. 
 
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske 
inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga 
teckningstiden. 
 
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie av serie B i bolaget. 
Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 24 maj 2026 
– 24 augusti 2026. De nya stamaktier av serie B som kan komma att utges vid nyteckning 
omfattas inte av några förbehåll. 
 
Teckningskursen per aktie ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat 
oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, och motsvara 150 procent av den 
volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktien 
av serie B under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före årsstämman 2022, dock 
som minimum aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas 
kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden. 
 
De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning 
första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning 
av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts. 
 
Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller 
som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget 
med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för 
registrering. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering vid Bolagsverket. 
 
Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17 (B)) 
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av 
teckningsoptioner på följande villkor. 
 
Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma ledande 
befattningshavare och andra nyckelpersoner i Truecaller-koncernen som deltar i befintliga 
incitamentsprogram i Truecaller-koncernen. Anställda som också är styrelseledamöter i 
Truecaller AB har inte rätt att förvärva teckningsoptioner. Tilldelningen per deltagare beror på 
position inom Truecaller-koncernen och får inte överstiga 60 000 teckningsoptioner per 



 
 

 

deltagare. Totalt kan högst 25 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i 
Truecaller-koncernen tilldelas teckningsoptioner av serie 2022:2. 
 
Eftersom teckningsoptionerna förvärvas av deltagarna till marknadsvärde och kräver en 
positiv utveckling av aktiekursen i bolaget finns det inga prestationskriterier för utnyttjande av 
teckningsoptionerna. 
 
En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är (i) att 
deltagaren vid tidpunkten för förvärvet är anställd i koncernen, (ii) att förvärv av 
teckningsoptioner kan ske i enlighet med tillämpliga lagar, och enligt styrelsens bedömning 
kan genomföras med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska ansträngningar, och 
(iii) att deltagaren har ingått avtal med bolaget, enligt vilket bolaget, eller den som bolaget 
utser, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren 
om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren vill överlåta teckningsoptionerna 
innan de kan utnyttjas för teckning av aktier, i vissa fall till ett belopp som motsvarar det 
lägsta av deltagarens anskaffningspris och marknadsvärdet, i andra fall till marknadsvärde. 
Styrelsen har rätt att göra rimliga ändringar och justeringar av villkoren i avtalet som anses 
lämpliga eller lämpliga till följd av lokal civilrätt eller skattelag eller administrativa villkor. 
 
Anmälan och tilldelning 
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 25 maj 
2022 till och med den 8 juni 2022. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för 
anmälan om förvärv. 
 
Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning och om tidpunkt för överlåtelse av 
teckningsoptionerna. 
 
Pris och betalning m.m. 
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som 
fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av 
Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.  
 
Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast tre veckor efter anmälan om 
förvärv.  
 
Utspädning 
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 450 000 nya stamaktier av 
serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,12 procent av det totala antalet 
aktier och cirka 0,06 procent av det totala antalet röster i bolaget, dock med förbehåll för 
eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Programmet ger således de anställda möjlighet 
att öka sitt ägande i bolaget med motsvarande siffra. 
 
Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m. 
Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av 
teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten 
för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket 
innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. 
Teckningsoptionsprogrammet kommer endast att medföra vissa begränsade kostnader i 
form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet. 



 
 

 

 
Beredning av ärendet 
Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Styrelsen har 
därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som 
berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas 
av programmet deltagit i utformningen av villkoren. 
 
Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram 
Truecallers pågående aktierelaterade incitamentsprogram och den rörliga ersättningen till 
ledande befattningshavare kommer att beskrivas i årsredovisningen för 2021 i not 7 till 
koncernredovisningen. Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som publiceras på Truecallers 
webbplats beskriver hur Truecaller tillämpar sina riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare i enlighet med aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Instruktion till styrelsen 
Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt 
ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner 
enligt ovan. 

Punkt 18: Beslut om införande av ett långsiktigt aktieprogram, ändringar i 
bolagsordningen och säkringsåtgärder i anledning av programmet 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om: 
 

(A) införande av ett långsiktigt aktieprogram (”Aktieprogram 2022”) för anställda i 

Truecaller-koncernen;  

 

(B) ändringar i bolagsordningen varigenom möjligheten att emittera inlösen- och 

omvandlingsbara C-aktier införs; samt 

 

(C) säkringsåtgärder i anledning av Aktieprogram 2022, bestående av: 

 

(I) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och 

omvandlingsbara C-aktier;  

 

(II) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier; samt  

 

(III) överlåtelser av egna stamaktier av serie B till deltagare i Aktieprogram 2022 

(anställda i Truecaller-koncernen). 

 

Om erforderlig majoritet inte uppnås under punkt 18 (C), föreslår styrelsen att årsstämman 
godkänner att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part (punkt 18 (D)). 



 
 

 

 

Införande av Aktieprogram 2022 (punkt 18 (A)) 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Aktieprogram 2022 i enlighet 

med nedan. 

  

Syfte och skälen till förslaget 

Truecaller har under ett antal år beslutat om långsiktiga incitamentsprogram. Styrelsen har 

vid utvärdering av tidigare incitamentsprogram funnit att det vore ändamålsenligt att på 

årsstämman besluta om att införa ett nytt incitamentsprogram och då anpassa strukturen i 

syfte att på ett mer ändamålsenligt sätt kunna rekrytera, belöna och behålla värdefulla 

medarbetare samt att främja och skapa en långsiktig delaktighet i Truecaller-koncernen och 

därigenom uppnå ökad intressegemenskap mellan medarbetarna och Truecallers 

aktieägare. Aktieprogram 2022 är utformat för att skapa långsiktiga incitament för 

medlemmar av koncernledningen och vissa andra anställda för att förbättra Truecallers 

utveckling och skapa långsiktiga värden. Mot bakgrund av nedan föreslagna villkor, 

tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna 

Aktieprogram 2022 är väl avvägt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. 

  

Beskrivning av Aktieprogram 2022 

 

1. Aktieprogram 2022 omfattar högst 5 100 000 stamaktier av serie B i Truecaller, vilket 

motsvarar cirka 1,36 procent av samtliga utgivna aktier och cirka 0,64 procent av 

samtliga röster i Truecaller. 

 

2. Aktieprogram 2022 föreslås inkludera ledande befattningshavare och nyckelpersoner 

(“Grupp 1”) tillsammans med vissa andra anställda (”Grupp 2”) (tillsammans 

”Deltagarna”).  

 

3. Det föreslås att Aktieprogram 2022 ska bestå av möjligheten att vederlagsfritt erhålla 

stamaktier av serie B i Truecaller (”Prestationsaktier”) under förutsättning av 

uppfyllandet av prestationsvillkoret under vissa mätperioder 

("Prestationsperioderna").  

 
4. Enligt Aktieprogram 2022 kommer Deltagarna kostnadsfritt att erhålla ett visst antal 

rätter som ger Deltagarna rätt att erhålla ett visst antal stamaktier av serie B i bolaget 

efter utgången av en intjänandeperiod om tre år för vissa Deltagare och tre 

respektive fyra år för vissa Deltagare (”Prestationsaktierätter”). Vid genomförandet 

av Aktieprogram 2022 ger varje Prestationsaktierätt innehavaren rätt till en (1) 

stamaktie av serie B (under förutsättning att Aktieprogrammet 2022:s 

prestationsvillkor uppnås). Deltagare som deltar i befintliga incitamentsprogram i 

Truecaller-koncernen (”Deltagare i Tidigare Program”) ska erhålla tilldelning av alla 

Prestationsaktier i juni 2026. Deltagare som inte deltar i befintliga incitamentsprogram 

i Truecaller-koncernen (”Nya Deltagare”) ska erhålla tilldelning av 1/2 av 



 
 

 

Prestationsaktierna i juni 2025 och tilldelning av 1/2 av Prestationsaktierna i juni 

2026. Eventuell tilldelning av stamaktier av serie B enligt Prestationsaktierätterna 

kommer att vara föremål för uppfyllandet av prestationsvillkoret, som anges nedan, 

och kommer i allmänhet att kräva att Deltagaren behåller sin anställning tills 

respektive tilldelningstillfälle ("Intjänandeperioden"). 

 

5. Tilldelningen per Deltagare i Grupp 1 sker beroende på prestation och position inom 

koncernen och kan uppgå till högst 100 000 Prestationsaktierätter. Antalet Deltagare i 

Grupp 1 ska uppgå till högst 30 personer. 

 

6. Tilldelningen per Deltagare i Grupp 2 sker beroende på prestation och position inom 

koncernen och kan uppgå till högst 40 000 Prestationsaktierätter. Antalet Deltagare i 

Grupp 2 ska uppgå till högst 350 personer. 

 

7. För full tilldelning måste bolaget uppnå en kombination av intäktstillväxt (%) och 

justerad EBITDA (%) om minst 50 procent årligen, i genomsnitt, under de tre 

räkenskapsår som föregår respektive tilldelningsdatum. För det fall 

prestationsvillkoret understiger 50 procent ska tilldelningen av Prestationsaktier 

minska linjärt och för det fall prestationsvillkoret understiger 25 procent ska ingen 

tilldelning av Prestationsaktier ske. Följaktligen löper Prestationsperioden för 

Deltagare i Tidigare Program under räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 medan 

Prestationsperioderna för Nya Deltagare löper under räkenskapsåren 2022, 2023 och 

2024 för 1/2 av Prestationsaktierna och under räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 

för 1/2 av Prestationsaktierna. 

 

8. Den faktiska tilldelningen av Prestationsaktierätter till Deltagarna inom de ramar som 

anges ovan beslutas av styrelsen och kan komma att reduceras proportionellt utifrån 

respektive persons prestation och tid som anställd i bolaget.  

 

9. Rätten att erhålla stamaktier av serie B enligt Prestationsaktierätterna är knuten till 

anställningen i Truecaller-koncernen. Upphör anställningen i Truecaller-koncernen på 

grund av arbetsbrist, sjukdom, vid pensionsavgång med av bolaget godkänd 

successionsplan eller liknande får Deltagaren behålla ännu ej intjänade 

Prestationsaktierätter pro rata i förhållande till hur lång tid som vid anställningens 

upphörande förflutit sedan tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktierätter, varefter 

resterande rätter förfaller. Upphör anställningen i Truecaller-koncernen av annan 

anledning före utgången av Intjänandeperioden förfaller i normalfallet samtliga 

Prestationsaktierätter. Prestationsaktierätter ska inte utgöra värdepapper och får inte 

överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av Deltagaren. 

 

10. Eventuell tilldelning av Prestationsaktier (intjänande) är beroende av i vilken 

utsträckning prestationsvillkoret uppfylls under relevant Prestationsperiod, varigenom 



 
 

 

det fastställs i vilken utsträckning (om någon) Prestationsaktierätterna ger Deltagarna 

rätt att erhålla stamaktier av serie B i Truecaller vid utgången av Intjänandeperioden. 

Efter varje Prestationsperiod kommer bolaget att lämna information till aktieägarna 

om i vilken utsträckning prestationsvillkoret har uppfyllts. Totalt kan högst en 

Prestationsaktie tilldelas per Prestationsaktierätt (oaktat eventuell omräkning enligt 

villkoren för Aktieprogram 2022). 

 

11. Förutsatt att prestationsvillkoret har uppnåtts under Prestationsperioderna och att 

Deltagaren har kvarstått i sin anställning (såvida inte särskilda förutsättningar är för 

handen) ska tilldelning av alla Prestationsaktier ske i juni 2026 för Deltagare i 

Tidigare Program samt tilldelning av 1/2 av Prestationsaktierna ske i juni 2025 och 

tilldelning av 1/2 av Prestationsaktierna ske i juni 2026 för Nya Deltagare. 

 

12. Vid bedömning av det slutliga utfallet för intjänandet avseende 

Prestationsaktierätterna ska styrelsen pröva om nivån för tilldelning av aktier är rimlig 

i förhållande till Truecallers finansiella resultat och ställning, förhållanden på 

aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera 

tilldelningen till en lägre nivå som styrelsen bedömer som lämplig. 

 

13. För att likställa Deltagarnas intressen med aktieägarnas kommer Truecaller att 

kompensera för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar till 

aktieägarna under Intjänandeperioden genom att antalet aktier som varje 

Prestationsaktierätt berättigar till ökas och/eller prestationsvillkoret justeras. 

Prestationsvillkoret och/eller antalet stamaktier av serie B i Truecaller som varje 

Prestationsaktierätt berättigar till kan komma att omräknas på grund av bland annat 

fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, extraordinär utdelning, 

nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Överlåtelse av aktier 

kan komma att tidigareläggas till följd av fusion, kontrollägarskifte eller liknande 

åtgärder. 

 

14. Styrelsen ska fastställa de närmare villkoren för Aktieprogram 2022 och styrelsen ska 

ha rätt att på grund av bolagshändelser, marknadsförutsättningar, lokal lagstiftning 

eller andra regler, regelförändringar, eller andra händelser göra avvikelser från eller 

justering av villkoren för Aktieprogram 2022, eller avräkna samtliga eller delar av 

Prestationsaktierna kontant. 

 

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal  

Kostnaderna för Aktieprogram 2022, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade 

enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över Intjänandeperioden. 

Beräkningen har utförts med följande antaganden: (i) en aktiekurs för Truecallers stamaktie 

av serie B om 64 kronor baserat på stängningskursen den 21 april 2022, (ii) ingen utdelning 

lämnas av Truecaller under Aktieprogram 2022 och (iii) en bedömning av Prestationsaktier 



 
 

 

intjänade under perioden om 70 procent, (iv) en personalomsättning om 10 procent per år. 

Sammantaget kan detta ge en maximal kostnad för Aktieprogram 2022 om cirka 160 MSEK, 

exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för utgående sociala avgifter beräknas uppgå till 

cirka 160 MSEK vid en antagen årlig kursuppgång om 45 procent under Intjänandeperioden.  

 

Den förväntade årliga kostnaden, inklusive årliga sociala avgifter om cirka 40 MSEK, 

motsvarar cirka 23 procent av Truecallers totala personalkostnader. 

 

Givet ovanstående antaganden avseende omfattning och kostnader, samt att Aktieprogram 

2022 införts under 2020 istället, beräknas att nyckeltalet resultat per aktie för helår 2021 

hade minskat från 0,72 kronor till cirka 0,50 kronor. 

 

Styrelsen bedömer att de positiva effekter på resultatet som förväntas bli följden av ökat 

aktieägande bland ledande befattningshavare och övriga anställda, vilka kan komma att 

ökas ytterligare genom Aktieprogram 2022, uppväger kostnaderna relaterade till 

Aktieprogram 2022. 

 

Utspädning 

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier uppgår antalet aktier i Aktieprogram 2022 till 5 

100 000 stamaktier av serie B i Truecaller, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 

1,36 procent av aktiekapital och cirka 0,64 procent av antalet röster baserat på antalet 

utgivna aktier per dagen för detta förslag. 

 

Beredning av förslaget, etc. 

Förslaget till Aktieprogram 2022 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. 

Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd 

som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren. 

 

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram 

Truecallers pågående aktierelaterade incitamentsprogram och den rörliga ersättningen till 

ledande befattningshavare kommer att beskrivas i årsredovisningen för 2021 i not 7 till 

koncernredovisningen. Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av 

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som publiceras på Truecallers 

webbplats beskriver hur Truecaller tillämpar sina riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare i enlighet med aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning. 

 

Ändringar i bolagsordningen (punkt 18 (B))  

För att möjliggöra emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier under Aktieprogram 

2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra § 6 i bolagets bolagsordning i 

enlighet med följande. Ändringen av § 6 i bolagets bolagsordning innebär även att 

preferensaktieslagen tas bort, vilket innebär att bolaget enbart kommer att kunna emittera 

stamaktier av serie A och B och C-aktier enligt den nya bolagsordningen. 



 
 

 

Dessa ändringar innebär att § 6 i bolagets bolagsordning får följande lydelse. 

 

Föreslagen lydelse 

§ 6 Aktieslag 

Aktier kan utges i tre aktieslag, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och C-aktier. 

Stamaktier av serie A har 10 röster, stamaktier av serie B har en röst och C-aktier har en 

tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela 

aktiekapitalet.  

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till 

lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som 

motsvarar aktiens kvotvärde.  

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och C-

aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier av serie A, 

stamaktier av serie B och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma 

aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). 

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till 

teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den 

teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i 

förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom 

lottning.  

Beslutar bolaget i samband med en kontantemission eller kvittningsemission att inte ge 

ut aktier av samtliga aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga 

företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.   

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning 

vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon 

inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt.  

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje 

aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid 

ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad 

som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom 

fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.  

Stamaktie serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktie av 

serie B. Framställan om omvandling ska göras skriftligen av aktieägare till bolagets 

styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade, och, om 

omvandlingen inte ska avse vederbörandes hela innehav, vilka av dessa som 

omvandlingen ska avse. Bolagets styrelse är skyldig att på det efter framställningen 

närmast följande styrelsesammanträde behandla ärendet. Omvandlingen ska utan 



 
 

 

dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är verkställd när registrering skett 

hos Bolagsverket samt i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.  

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan 

på begäran av ägare av C-aktier och efter beslut av bolagets styrelse eller 

bolagsstämma, ske genom inlösen av stamaktier av serie C. Begäran från aktieägare 

ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande 

minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns 

tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktier ska vara aktiens kvotvärde. Ägare av aktie som 

anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om 

inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till 

minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut 

registrerats. C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna 

omvandlas till stamaktie av serie B. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för 

registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett hos 

Bolagsverket samt i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. 

 

Säkringsåtgärder i anledning av programmet (punkt 18 (C)) 

Styrelsen har beaktat olika metoder för att säkra den finansiella exponeringen och för 

överlåtelse av aktier enligt Aktieprogram 2022, såsom överlåtelse av egna aktier och 

aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen anser att riktad emission av inlösen- och 

omvandlingsbara C-aktier, samt överlåtelse av dessa aktier till Deltagarna (efter omvandling 

till stamaktier av serie B) är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra 

den finansiella exponeringen och för överlåtelse av egna aktier enligt Aktieprogram 2022. 

Då kostnaderna i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kostnaderna för 

överlåtelse av egna aktier, föreslår styrelsen som huvudalternativ att den finansiella 

exponeringen säkras genom detta förfarande (punkt 18 (C)). 

 

Om erforderlig majoritet inte uppnås under punkt 18 (C) nedan, föreslår styrelsen att 

bolagsstämman godkänner att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part (punkt 18 

(D)). 

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och 

omvandlingsbara C-aktier (punkt 18 (C) (I)) 

Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock senast före nästkommande 

årsstämma, besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. 

För emissionen ska följande villkor gälla. 

 

• Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 5 100 000. 

• De nya C-aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas 

endast av en i förväg vidtalad extern part. 



 
 

 

• Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska motsvara aktiens kvotvärde vid 

tidpunkten för aktieteckningen. 

• De nya aktierna av serie C ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § 

(omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen 

(2005:551). 

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- 

och omvandlingsbara C-aktier (punkt 18 (C) (II)) 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och 

omvandlingsbara C-aktier i bolaget på följande villkor. 

 

• Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-

aktier i bolaget. 

• Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2023. 

• Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 5 100 000. 

• Återköp ska ske till det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning enligt 

punkt 18 (C) (I) ovan. 

• Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. 

• Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet. 

• Återköp ska även kunna ske av så kallad interimsaktie, av Euroclear Sweden AB 

betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. 

Återköpet av egna aktier utgör en integrerad del av Aktieprogram 2022:s säkringsåtgärder. 

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att bolaget på ett kostnadseffektivt sätt 

ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Aktieprogram 2022. 

 

Beslut om överlåtelser av egna stamaktier av serie B till Deltagare i Aktieprogram 2022 

(punkt 18 (C) (III)) 

Styrelsen föreslår att de aktier som emitteras och återköps i enlighet med punkterna 18 C (I) 

och (II) ovan, efter omvandling till stamaktier av serie B, får överlåtas enligt Aktieprogram 

2022. 

 

Överlåtelser av bolagets egna stamaktier av serie B till Deltagare i Aktieprogram 2022 får 

ske på följande villkor. 

 

• Överlåtelser får ske endast av stamaktier av serie B i bolaget, varvid högst 5 100 000 

stamaktier av serie B i bolaget får överlåtas vederlagsfritt till Deltagare i Aktieprogram 

2022. 

• Rätt att vederlagsfritt förvärva stamaktier av serie B i bolaget ska – med avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma Deltagarna i Aktieprogram 2022. 



 
 

 

• Överlåtelser av stamaktier av serie B i bolaget ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt 

och på de övriga villkor som Deltagare i Aktieprogram 2022 har rätt att tilldelas aktier. 

• Antalet stamaktier av serie B i bolaget som kan komma att överlåtas inom ramen för 

Aktieprogram 2022 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, 

företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser. 

 

Ingående av aktieswapavtal med tredje part (punkt 18 (D)) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten 18 

(C) ovan inte kan uppnås, fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som 

Aktieprogram 2022 förväntas medföra genom att bolaget på marknadsmässiga villkor ska 

kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna 

förvärva och överlåta stamaktier av serie B i bolaget till Deltagarna. 

 

Annan information 

 

Villkor  

Årsstämmans beslut om implementering av Aktieprogram 2022 enligt punkt 18 (A) ovan är 

villkorat av att årsstämman beslutar antingen i enlighet med styrelsens förslag under punkt 

18 (B) och punkt 18 (C) eller i enlighet med styrelsens förslag under punkt 18 (D). 

 

Majoritetskrav 

Årsstämmans beslut enligt punkten 18 (A) ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av 

de avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten 18 (B) ovan erfordras att 

beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de 

vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten 18 (C) ovan 

erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna 

rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget under 

punkten 18 (D) ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna. 

 
Särskild beslutsmajoritet 
Utöver de majoritetskrav som framgår av punkten 18 krävs, för giltiga beslut enligt punkterna 
14 och 15, att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman, och för giltigt beslut enligt 
punkterna 16 och 17 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av 
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 
 
Information på årsstämman 
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det 
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om 
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden 
som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt 
bolagets förhållanden till andra koncernföretag. 
 
Redovisningshandlingar och fullständiga förslag 



 
 

 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport, revisorsyttrande 
huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt 
fullständiga förslag till beslut tillsammans med anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen 
kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på Mäster Samuelsgatan 
56, 111 12 Stockholm, och på bolagets hemsida 
(corporate.truecaller.com/governance/general-meetings) senast från och med tre veckor före 
årsstämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin 
postadress samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman. 
 
Uppgift om antal aktier och röster i bolaget  
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 373 959 710, varav 46 783 800 är A-aktier med 
tio röster per aktie, och 327 175 910 är B-aktier med en röst vardera. Antalet röster i bolaget 
uppgår till 795 013 910. Bolaget innehar inga egna aktier. 
 
Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

____________________ 
 

Stockholm i april 2022 
 

Truecaller AB (publ) 
 

Styrelsen 
 

 

För mer information, kontakta gärna: 

Andreas Frid, Head of IR & Communication 

+46 705 290800  

andreas.frid@truecaller.com 

 

Informationen skickades för offentliggörande, genom ovan nämnda kontaktpersons försorg, 

vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid tidpunkten för publicering 

av detta pressmeddelande. 

 

Om Truecaller:  

Truecaller (TRUE B) är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och 

blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan 

människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad 

kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt 

uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga 

kommunikationen för mer än 300 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard 

gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. 

Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av 

medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq 

Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.     

https://corporate.truecaller.com/governance/general-meetings
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
mailto:annika.billberg@truecaller.com
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Inledning

Denna ersättningsrapport beskriver hur Truecaller AB:s 
(publ) (”Bolaget” eller ”Truecaller”) riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare (”ersättningsriktlinjerna”), 
antagna av en extra bolagsstämma den 12 augusti 2021, till-
lämpades under räkenskapsåret 2021. Rapporten innehåller 
även information om ersättning till Bolagets verkställande 
direktör och den anställde styrelseledamoten. Rapporten 
innehåller även en sammanfattning av Bolagets utestående 
långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Rapporten 
har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a och 53 b §§ aktie-
bolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler 
om ersättningar till ledande befattningshavare och om 
 incitamentsprogram av den 1 januari 2022.

Ersättningsriktlinjerna, antagna av årsstämman 2021, 
återfinns på sidor 80–82 i Bolagets årsredovisning för 2021. 
Information om ersättningsutskottets arbete under år 2021 
finns i bolagsstyrningsrapporten, vilken är tillgänglig på 
 sidorna 48–52 i årsredovisningen för 2021.

Information som krävs enligt 5 kap. 40–44 § årsredovis-
ningslagen finns i not 7 på sidorna 80–82 i årsredovisningen 
för 2021. Styrelsearvode till styrelseledamöter omfattas inte 
av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstäm-
man och redovisas i not 7 på sidorna 80–82 i årsredovisningen 
för 2021.

Ersättningsriktlinjerna omfattar inte ersättningar som 
beslutas av bolagsstämman.

Bolagets utveckling under 2021

Information om Bolagets utveckling under år 2021 återfinns i 
VD-ordet på sidorna 8–9 i årsredovisningen för 2021.

Efterlevnaden av ersättningsriktlinjerna

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi 
och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklu-
sive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och 
behålla kvalificerade och kompetenta medarbetare. Ersättning 
till verkställande direktören och övriga ledande befattnings-
havare ska därför återspegla Truecallers behov av att rekry-
tera och motivera kvalificerade anställda genom ersättnings-
paket som upplevs som rättvisa och konkurrenskraftiga.

Ersättningen till ledande befattningshavare består  
av följande delar:
	Fast grundlön
	Kort- och långsiktig rörlig ersättning
	Pensionsförmåner
	Övriga förmåner
	Ersättning under uppsägningstid

Den fasta grundlönen ska vara marknadsmässig och ska åter-
spegla den anställdes befattning, kvalifikationer, erfarenhet, 
och individuella prestationer.

Kortsiktig rörlig ersättning ska, då den ingår som en del av 
den totala ersättningen, mätas mot fördefinierade finansiella 
prestationsmål. Icke-finansiella mål kan också användas för 
att stärka fokus på att uppnå Bolagets strategiska planer.

Målen ska vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna 
och ska fastställas av styrelsen. De ska vidare vara utformade 
så att de främjar Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen 
och hållbarhet.

Bolaget har följt de ersättningsriktlinjer som antogs av den 
extra bolagsstämman den 12 augusti 2021. Det har inte skett 
några avsteg från riktlinjerna och det har inte skett några 
avvikelser från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska 
tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande 
över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på 
corporate.truecaller.com.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättnings-
riktlinjerna har Bolagets stämmor beslutat att införa lång-
siktiga aktierelaterade incitamentsprogram, vilka beskrivs 
under rubriken Långsiktiga aktierelaterade incitaments program 
i denna rapport.

Ersättning till verkställande direktören 
och den anställde styrelseledamoten

Ersättning till verkställande direktören och den 
anställde styrelseledamoten under år 2021
Under räkenskapsåret 2021 erhöll verkställande direktören 
och den anställde styrelseledamoten fast grundlön, rörlig 
ersättning, pension och andra förmåner som omfattas av 
ersättningsriktlinjerna enligt tabellen nedan.

Ersättningsrapport

Fast ersättning Rörlig ersättning

Namn Grundlön 1)

Övrig 
ersättning Ettårig Flerårig

Extra
ordinära 

kostnader
Pensions

kostnader 2)

Total 
ersättning

Andel fast 
resp rörlig 
ersättning

Alan Mamedi, 
VD, styrelseledamot 2 241 250 – – – – 362 916 2 604 166 100/0
Nami Zarringhalam, 
styrelseledamot 2 173 261 – – – – 362 916 2 536 177 100/0

1) Inklusive försäkringar och friskvårdsbidrag.
2) Avgiftsbestämd pension i enlighet med riktlinjer antagna av styrelsen.
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Verkställande direktören och den anställde styrelse-
ledamoten har dessutom deltagit i ett av Bolagets lång-
siktiga aktierelaterade incitamentsprogram, se under 
 rubriken Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram 
nedan.

Ersättningen till verkställande direktören betalades 
till och med augusti 2021 av dotterbolaget True Software 
Scandinavia AB, och från och med september 2021 av moder-
bolaget i koncernen, Truecaller AB (publ). Ersättningen till 
den anställde styrelseledamoten betalades av dotterbolaget 
True Software Scandinavia AB. Inget av de övriga koncern-
bolagen betalade ersättning till verkställande direktören eller 
vice verkställande direktören under år 2021.

Ingen ersättning till verkställande direktören eller vice 
verkställande direktören har krävts tillbaka från bolaget 
under år 2021.

Kortsiktiga rörliga ersättningar
Under 2021 ingick inte någon kortsiktig rörlig ersättning 
i den verkställande direktörens eller den anställde styrelse-
ledamotens anställningsvillkor.

Långsiktiga aktierelaterade 
incitamentsprogram

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram
I Bolaget finns följande utestående aktierelaterade 
incitamentsprogram.

LTI 2021: På extra bolagstämma den 21 juli 2021 godkändes 
styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner samt beslut om emis-
sion av högst 19 500 000 teckningsoptioner och beslut om 
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Totalt har 19 500 000 teckningsoptioner blivit tecknade av 
dotterbolaget och 13 352 830 tecknings- och personaloptio-
ner har blivit förvärvade av eller tilldelade till deltagare. Inga 
tecknings- eller personaloptioner har utnyttjats per dagen för 
denna rapport och inga fler tecknings- eller personaloptioner 
kommer att erbjudas ur LTI 2021. Teckningskursen avseende 
teckningsoptioner serierna 1, 2 och 5 fastställdes till 57,40 
kronor per aktie. Teckningskursen för personaloptioner 
 serierna 3, 4 och 6 fastställdes till 28,70 kronor per aktie.

Vid fullt utnyttjande av samtliga tecknings- och personal-
optioner som har blivit förvärvade av eller tilldelade till 
del tagare kommer högst 13 352 830 aktier att emitteras i 
Bolaget vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,5 procent.

För mer information om Bolagets långsiktiga aktierelate-
rade incitamentsprogram, inklusive tillämpliga prestations-
villkor, se Bolagets hemsida, corporate.truecaller.com.

Ersättning till verkställande direktören under aktierelaterade incitamentsprogram

Information för det rapporterade räkenskapsåret

Huvudsakliga villkor
Ingående 

balans Under året Utgående balans

Namn LTI

Presta-
tions-

period

Datum 
för till-

delning

Datum 
för intjä-

nande

Period för 
utnytt-

jande

Lösen-
pris för 
aktien

Optioner 
vid årets 

början Tllldelad Utnyttjad

Optioner 
föremål för pre-

stationsvillkor

Tilldelade 
optioner som 

ej utnyttjats

Alan Mamedi, VD 2021 N/A 2021 N/A

Sep–okt 
2023

Sep–okt 
2024

Sep–okt 
2025

57,40 
SEK 0 1 000 000 N/A N/A 1 000 000

Totalt 1 000 000 1 000 000

Förändringar i ersättning till verkställande direktören och den anställde styrelse-
ledamoten jämfört med Bolagets resultat och ersättning till övriga anställda 

För att sätta ersättningen till verkställande direktören och den anställde styrelseledamoten i ett ytterligare sammanhang 
redovisas i tabellen nedan den årliga förändringen av den totala ersättningen till verkställande direktören och den anställde 
styrelseledamoten i förhållande till koncernens resultat och den genomsnittliga ersättningen till andra heltidsekvivalenta 
anställda i Truecaller-koncernen (SEK) under de fyra föregående räkenskapsåren.

Namn 2021 2020 2019 2018 2017

Alan Mamedi, VD 2 604 166 2 706 315 2 442 733 1 952 409 1 687 732
Nami Zarringhalam, styrelseledamot 2 536 177 2 694 135 1 835 497 1 950 489 1 701 732
Övriga anställda (Sverige) 787 673 778 100 772 637 737 503 680 978
Justerad EBITDA, koncernen (Mkr) 472,5 104,8 –33,8 –52,9 –54,2

Stockholm i april 2022

Truecaller AB (publ)
Styrelsen
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Valberedningens förslag och motiverade yttrande 
för årsstämman 2022 
Valberedningen 2022 för Truecaller AB (publ) (”Truecaller”) består av Sven Törnkvist 
(ordförande), utsedd av Alan Mamedi, Kamjar Hajabdolahi, utsedd av Nami 
Zarringhalam, Piyush Gupta, utsedd av Sequoia Capital, och Bing Gordon, styrelsens 
ordförande. 

Valberedningen och dess arbete  
Inför årsstämman 2022 har valberedningen haft två möten vilka har protokollförts samt 
därutöver haft flertalet informella kontakter. Valberedningen har erhållit en introduktion till 
Truecaller av styrelsens ordförande, inklusive en genomgång av utvärderingen av 
styrelsens arbete. Valberedningen har också pratat med alla styrelseledamöter 
individuellt. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur 
styrelsen fungerar som en grupp. 
 
Valberedningen har diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har 
också beslutat om ersättning till styrelsen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.  

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 
Valberedningen föreslår att ordföranden för revisionsutskottet, Annika Poutiainen, väljs till 
ordförande vid årsstämman. 

Valberedningens förslag till styrelseledamöter 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Vidare föreslås 
det att Bing Gordon, Annika Poutiainen, Helena Svancar, Alan Mamedi, Nami 
Zarringhalam och Shailesh Lakhani omväljs som styrelseledamöter. 
 
Slutligen föreslår valberedningen att Bing Gordon omväljs som styrelseordförande.  

Motivering till förslagen 
Valberedningen har, för att assistera i dess arbete, erhållit en utvärdering av styrelsen 
och dess arbete baserat på en enkät riktad till alla nuvarande styrelseledamöter. 
Storleken och sammansättningen av styrelsen med beaktande av bland annat 
industrierfarenhet och kompetens har diskuterats. Valberedningen har i sitt arbete inför 
årsstämman strävat efter att försäkra sig om att styrelsen innehar nödvändig erfarenhet 
och kompetens, med beaktande av verksamheten samt det pågående utvecklingsskedet 
för Truecaller, för att styrelsen fortsatt ska kunna styra bolaget framgångsrikt. 
Valberedningen har särskilt värderat styrelsen behov av diversifiering och bredd när det 
kommer till kompetens, erfarenhet och bakgrund, med hänsyn till bland annat bolagets 
strategiska utveckling, ledning och kontroll.  
 
Valberedningen har diskuterat perspektiv avseende kompetensdiversifiering med 
utgångspunkt i att sådan diversifiering är nödvändig vid beslut av styrelsens 
sammansättning. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning 
(”Koden”) som sin jämställdhetspolicy. Valberedningen är av åsikten att de föreslagna 
styrelseledamöterna representerar en bred och diversifierad grupp av kunniga personer, 
som är välmotiverade och lämpliga för de uppgifter som ska utföras av styrelsen i 
Truecaller. Valberedningen bedömer också att styrelseledamöterna kompletterar 
varandra väl med hänsyn till kompetens och erfarenhet. Den föreslagna styrelsen består 
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av fyra manliga och två kvinnliga ledamöter, innebärandes en fördelning om 33 procent 
kvinnliga ledamöter. 
 
Valberedningen arbetar i enlighet med de krav som följer av Koden. Valberedningen har, 
efter en utvärdering av oberoende för de föreslagna styrelseledamöterna, funnit att 
valberedningens förslag uppnår de krav på oberoende som följer av Koden. 
 
En närmare presentation av de föreslagna styrelseledamöterna (inklusive 
valberedningens utvärdering av oberoende) kan erhållas på 
https://corporate.truecaller.com/ och i årsredovisningen. 
 
Vidare har valberedningen, tillsammans med styrelsen, diskuterat vikten av att bolaget 
arbetar med hållbarhet på ett informerat och produktivt sätt. 

Valberedningens förslag till arvode till styrelsen 
Arvode till vardera styrelseledamot som inte är anställd av företaget har från extra 
bolagsstämman den 12 augusti 2021 och framåt uppgått till 260 000 kronor årligen. 
Styrelsens ordförande har erhållit 347 000 kronor årligen. Arvode för ledamöters arbete i 
revisionsutskottet har uppgått till 44 000 kronor årligen och 175 000 kronor till 
ordföranden i revisionsutskottet. Arvode till ledamöters arbete i ersättningsutskottet har 
uppgått till 44 000 kronor årligen och 87 000 kronor årligen till ordföranden i 
ersättningsutskottet. 
 
Valberedningen föreslår följande: 
 

a. Arvode till styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget ska uppgå till 
350 000 kronor årligen. 
 

b. Arvode till styrelseordföranden ska uppgå till 465 000 kronor årligen. 
 

c. Arvode för revisionsutskottet ska uppgå till 60 000 kronor årligen till ledamöter i 
revisionsutskottet och 235 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. 

 
d. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska uppgå till 60 000 kronor årligen till 

ledamöter och 115 000 kronor årligen till ordföranden i ersättningsutskottet. 

Valberedningens förslag till val av revisor 
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att ett 
registrerat revisionsbolag utses till revisor och att bolagets nuvarande revisor (Ernst & 
Young AB) omväljs till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att 
auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley fortsatt kommer att vara huvudansvarig 
revisor. 

Valberedningens förslag till arvode till revisorn 
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att arvode 
till revisorn ska utgå i enlighet med sedvanliga normer och godkänd räkning. 

Valberedningens förslag till beslut om fastställande av principer för utseende av 
valberedning 
Valberedningen föreslår att årsstämman den 24 maj 2022 beslutar att en valberedning 
ska utses och att följande principer för utseende av valberedningen för årsstämman 2023 
ska gälla. 

https://corporate.truecaller.com/
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Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt 
största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade 
aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift 
av aktieboken per den 30 september 2022, som vardera utser en representant att jämte 
styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts 
enligt mandat från årsstämman 2023. 
 
För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan 
representant skall den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så 
vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. 
 
Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i 
förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare 
som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från 
bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i 
valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en 
styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande 
till bolagets större aktieägare. 
 
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan 
styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen.  
 
Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före 
årsstämman 2023. 
 
Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre 
tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före 
årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya 
ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en 
ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är 
avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses 
nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de 
tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur, enligt principerna ovan, men med 
utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att 
ledamoten lämnat sin post. 
 
Förändringar i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.  
 
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget skall betala de 
nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt 
arbete.  
 
Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har 
offentliggjorts. 
 
Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2023: 
 

(a) förslag till stämmoordförande;  
 

(b) förslag till styrelseledamöter; 
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(c) förslag till styrelseordförande; 
 

(d) förslag till revisorer; 
 

(e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga 
ledamöter i styrelsen; 

 
(f) förslag till arvode för bolagets revisorer; och 

 
(g) förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024. 

 
____________________ 

 
Stockholm i april 2022 

 
Truecaller AB (publ) 

 
Valberedningen 
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Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att 
besluta om emissioner 

Styrelsen för Truecaller AB (publ), org. nr 559278-2774, föreslår att årsstämman den 24 

maj 2022 beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera 

tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan 

villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av B-aktier, 

konvertibler och/eller teckningsoptioner berättigande till konvertering eller teckning av B-

aktier. Det totala antalet B-aktier som kan komma att emitteras (alternativt tillkomma 

genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska inte 

överstiga 41 551 079, vilket motsvarar en utspädning om cirka tio (10) procent beräknat på 

det nuvarande antalet aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för 

sedvanlig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna 

genomföra och finansiera företagsförvärv och förvärv av rörelsetillgångar samt att ge 

styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra bolagets 

kapitalstruktur. 

________________ 

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella 

justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 

Bolagsverket. 

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

________________ 

Stockholm i april 2022 

Styrelsen för Truecaller AB (publ) 
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Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att 
återköpa B-aktier i bolaget 

Styrelsen för Truecaller AB (publ), org. nr 559278-2774, föreslår att årsstämman den 24 

maj 2022 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram 

till nästa årsstämma, besluta om återköp av B-aktier i bolaget. Återköp av B-aktier får ske 

av det antal aktier som motsvarar maximalt fem (5) procent av det totala antalet aktier i 

bolaget per dagen för årsstämman. Återköp av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till 

ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet för bolagets B-aktier, 

eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem på Nasdaq Stockholm i uppdrag att 

ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett 

pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd 

genomsnittskurs. Betalning av B-aktierna ska erläggas kontant. Syftet med 

bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt 

kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde.  

________________ 

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen tillhandahålls i ett separat 

dokument. 

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella 

justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 

Bolagsverket. 

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

________________ 

Stockholm i april 2022 

Styrelsen för Truecaller AB (publ) 
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Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § 
aktiebolagslagen (2005:551) 

Då styrelsen för Truecaller AB (publ), org. nr 559278-2774 (”Bolaget”), föreslår att 

årsstämman den 24 maj 2022 beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av 

egna B- och C-aktier, avger Bolagets styrelse härmed följande yttrande. 

Arten och omfattningen av Bolagets verksamhet framgår av Bolagets bolagsordning och 

årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Av årsredovisningen framgår Bolagets och 

koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2021. Där framgår också de 

principer som tillämpas vid värdering av Bolagets och koncernens tillgångar, avsättningar 

och skulder. 

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 uppgår Bolagets fria egna kapital 

(disponibel vinst och fria reserver) till cirka 11 134 747 KSEK. Per balansdagen den 31 

december 2021 uppgick Bolagets bundna egna kapital till cirka 747 KSEK. Som framgår av 

årsredovisningen har finansiella instrument värderats till verkligt värde i enlighet med 4 

kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Om värderingen inte hade skett till verkligt 

värde skulle det egna kapitalet inte ha påverkats i någon väsentlig omfattning. 

Med hänvisning till det ovan anförda, och till annan information som kommit till 

styrelsens kännedom, anser styrelsen att de föreslagna bemyndigandena är försvarliga 

med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken 

av Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och koncernens konsoliderings- 

och investeringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen anser därför att de föreslagna bemyndigandena är försvarliga med hänsyn till de 

krav som ställs i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen (2005:551). 

________________ 

Stockholm i april 2022 

Styrelsen för Truecaller AB (publ) 
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Styrelsens i Truecaller AB, org. nr. 559278-2774 ("Bolaget"), förslag till beslut om emission och 

överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022:1 (punkt 16) 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse 

av teckningsoptioner enligt följande. 

 

Emission av teckningsoptioner (punkt 16 (A)) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 50 000 teckningsoptioner, 

innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 100 kronor. För beslutet ska 

i övrigt följande villkor gälla. 

 

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det 

helägda dotterbolaget True Software Scandinavia Incentive AB, org. nr. 559011-2073 

(”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till 

medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske. 

 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i Bolaget genom 

ett incitamentsprogram varigenom ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner kan ta del 

av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna 

programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad 

personal. 

 

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre 

veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 

 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie av serie B i Bolaget. Nyteckning av 

aktier med stöd av 1/2 av teckningsoptionerna kan ske under perioden 24 maj 2025 – 24 augusti 2025 

och nyteckning av aktier med stöd av 1/2 av teckningsoptionerna kan ske under perioden 24 maj 2026 

– 24 augusti 2026. De nya stamaktier av serie B som kan komma att utges vid nyteckning omfattas 

inte av några förbehåll. 

 

Teckningskursen per aktie ska fastställas av Bolaget, eller av ett av Bolaget anlitat oberoende 

värderingsinstitut eller revisionsbolag, och motsvara 150 procent av den volymvägda 

genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktien av serie B under de 

tio handelsdagar som infaller omedelbart före årsstämman 2022, dock som minimum aktiens 

kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria 

överkursfonden. 

 

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första 

gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier 

genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts. 

 

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som 

återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget med samtycke 

av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. 

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets 

registrering vid Bolagsverket. 



 

 

 

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 16 (B)) 

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på 

följande villkor. 

 

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma ledande befattningshavare och 

andra nyckelpersoner i Truecaller-koncernen som inte deltar i befintliga incitamentsprogram i 

Truecaller-koncernen. Anställda som också är styrelseledamöter i Truecaller AB har inte rätt att 

förvärva teckningsoptioner. Tilldelningen per deltagare beror på position inom Truecaller-

koncernen och får inte överstiga 50 000 teckningsoptioner per deltagare. Totalt kan högst 5 ledande 

befattningshavare och andra nyckelpersoner i Truecaller-koncernen tilldelas teckningsoptioner av 

serie 2022:1. 

 

1/2 av varje deltagares teckningsoptioner kan utnyttjas för att teckna nya aktier under perioden 24 

maj 2025 – 24 augusti 2025 och 1/2 av varje deltagares teckningsoptioner kan utnyttjas för att teckna 

nya aktier under perioden 24 maj 2026 – 24 augusti 2026. 

 

Eftersom teckningsoptionerna förvärvas av deltagarna till marknadsvärde och kräver en positiv 

utveckling av aktiekursen i Bolaget finns det inga prestationskriterier för utnyttjande av 

teckningsoptionerna. 

 

En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är (i) att deltagaren 

vid tidpunkten för förvärvet är anställd i koncernen, (ii) att förvärv av teckningsoptioner kan ske i 

enlighet med tillämpliga lagar, och enligt styrelsens bedömning kan genomföras med rimliga 

administrativa kostnader och ekonomiska ansträngningar, och (iii) att deltagaren har ingått avtal 

med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den som Bolaget utser, under vissa omständigheter har rätt 

att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren om deltagarens anställning upphör eller om 

deltagaren vill överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas för teckning av aktier, i vissa fall 

till ett belopp som motsvarar det lägsta av deltagarens anskaffningspris och marknadsvärdet, i andra 

fall till marknadsvärde. Styrelsen har rätt att göra rimliga ändringar och justeringar av villkoren i 

avtalet som anses lämpliga eller lämpliga till följd av lokal civilrätt eller skattelag eller administrativa 

villkor. 

 

Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas eventuella tillkommande nya medarbetare. För sådana 

förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär 

bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. 

 

Anmälan och tilldelning 

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 25 maj 2022 till 

och med den 8 juni 2022. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv 

samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den 

initiala anmälningsperiodens utgång. 

 

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning och om tidpunkt för överlåtelse av 

teckningsoptionerna. Överlåtelse av teckningsoptioner ska kunna ske till och med nästa årsstämma. 

 

Pris och betalning m.m. 



 

 

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs 

utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes 

värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv som sker av nya 

medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på 

motsvarande sätt. 

 

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast tre veckor efter anmälan om 

förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande 

betalningsdag. 

 

Utspädning 

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 50 000 nya stamaktier av serie B ges 

ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,01 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,01 

procent av det totala antalet röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt 

optionsvillkoren. Programmet ger således de anställda möjlighet att öka sitt ägande i Bolaget med 

motsvarande siffra. 

 

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m. 

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av 

teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för 

emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär 

att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Bolaget. 

Teckningsoptionsprogrammet kommer endast att medföra vissa begränsade kostnader i form av 

externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet. 

 

Beredning av ärendet 

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter 

beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt 

instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i 

utformningen av villkoren. 

 

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram 

Truecallers pågående aktierelaterade incitamentsprogram och den rörliga ersättningen till ledande 

befattningshavare beskrivs i årsredovisningen för 2021 i not 7 till koncernredovisningen. Styrelsens 

redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare som publiceras på Truecallers webbplats beskriver hur Truecaller tillämpar sina 

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet aktiebolagslagen och med svensk 

kod för bolagsstyrning. 

 

Instruktion till styrelsen 

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan 

samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan. 

 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio 

tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

 



 

 

 

 

Stockholm i april 2022  

Truecaller AB 

Styrelsen 

 



N.B. The English text is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail. 

 

 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2022:1 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER 

I TRUECALLER AB / TERMS AND CONDITIONS FOR WARRANTS OF SERIES 2022:1 

REGARDING SUBSCRIPTION OF SHARES IN TRUECALLER AB 

§ 1 Definitioner / Definitions 

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.  

In these terms and conditions, the following terms shall have the meanings stated below. 

”Aktie” Stamaktie av serie B i Bolaget; 

”Share” An ordinary share of series B in the Company; 

”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och 

anslutit sina aktier till Euroclear; 

”Central Securities 

Depository Company” 

a company that has a record day provision in its Articles of Association 

and that have connected its shares to Euroclear; 

”Avstämningskonto” konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella instrument 

som anges i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 

kontoföring av finansiella instrument; 

”VP Account” account at Euroclear for the registration of such financial instruments as 

specified in the Swedish Financial Instruments Accounts Act (Sw: lag 

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 

instrument); 

”Bankdag” dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som 

beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän 

helgdag i Sverige; 

”Banking Day” a day, which is not a Sunday or other public holiday in Sweden, or which, 

with the respect to payment of debt instruments, is not the equivalent of 

a public holiday in Sweden; 

”Bolaget” Truecaller AB, org.nr 559278-2774; 

”Company” Truecaller AB, reg. no 559278-2774; 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB; 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB; 

”Innehavare” innehavare av Optionsrätt med rätt till Teckning av nya Aktier; 

”Warrant Holder” the holder of a Warrant with Subscription right for new Shares; 

”Marknadsplats” Nasdaq Stockholm eller annan liknande oreglerad eller reglerad 

marknad; 
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”Market Place” Nasdaq Stockholm or other similar unregulated or regulated market; 

”Optionsbevis” bevis till vilket knutits ett visst antal Optionsrätter; 

”Warrant Certificate” a certificate which is linked to a certain number of Warrants; 

”Optionsrätt” rätt att teckna Aktie mot kontant betalning; 

”Warrant” the right to subscribe for Share against cash payment; 

”Teckning” teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt; och 

”Subscription” subscription for new Shares exercised through a Warrant; and 

”Teckningskurs” 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq 

Stockholms officiella kurslista för Aktien under de tio handelsdagar 

som infaller omedelbart före årsstämman 2022, dock som minimum 

Aktiens kvotvärde. 

”Subscription Price” 150 percent of the volume weighted average price of the Share according 

to the official share list of Nasdaq Stockholm during the ten trading days 

immediately preceding the Annual General Meeting 2022, however not 

less than the quota value of the Shares. 

§ 2 Optionsrätter / Warrants 

Det sammanlagda antalet Optionsrätter uppgår till högst 60 000. Optionsrätterna representeras av 

Optionsbevis. Optionsbevisen är ställda till viss man eller order.  

The number of Warrants amounts to a total maximum of 60,000. The Warrants are represented by the 

Warrant Certificates. The Warrant Certificates are issued to a certain person or to order. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Optionsrätterna ska 

registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Optionsbevis eller andra 

värdepapper ges ut. Innehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget 

eller Euroclear inlämna samtliga Optionsbevis representerande Optionsrätter samt meddela Bolaget 

erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket Innehavarens Optionsrätter ska registreras. 

In the event the Company is a Central Securities Depository Company, the board of directors of the 

Company shall be entitled to resolve that the Warrants be registered on a Central Securities Depository 

Account. In the event such resolution is adopted, no Warrant Certificates or other securities shall be 

issued. At the request of the Company, Warrant Holders shall be obliged to surrender immediately to 

the Company or Euroclear all Warrant Certificates representing Warrants and to provide the Company 

with the requisite details of the securities account on which the Warrant Holder’s Warrants are to be 

registered. 

För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara 

oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om 

att Optionsrätterna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto. 
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In the event the board of directors of the Company adopts a resolution in accordance with the second 

paragraph above, subject to any applicable statutory or regulatory limitations, the board of directors 

shall thereafter be at liberty to resolve that the Warrants are no longer to be registered on a VP Account. 

§ 3 Rätt att teckna nya Aktier / Right to subscribe for new Shares 

Innehavaren ska ha rätt att för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie.  Nyteckning av Aktier med stöd 

av 1/2 av Optionsrätterna kan ske under perioden 24 maj 2025 – 24 augusti 2025 och nyteckning av 

Aktier med stöd av 1/2 av Optionsrätterna kan ske under perioden 24 maj 2026 – 24 augusti 2026. 

Teckningskursen per Aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt 

Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Aktien under de tio handelsdagar som infaller omedelbart 

före årsstämman 2022, dock som minimum Aktiens kvotvärde. Omräkning av Teckningskurs liksom 

av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som 

framgår av § 8 nedan. 

The Warrant Holder shall be entitled to subscribe for one new Share for each Warrant. 1/2 of the 

Warrants may be exercised to subscribe for new Shares during the period 24 May 2025 – 24 August 2025 

and 1/2 of the Warrants may be exercised to subscribe for new Shares during the period 24 May 2026 – 

24 August 2026. The Subscription Price per Share shall correspond to 150 percent of the volume 

weighted average price of the Share according to the official share list of Nasdaq Stockholm during the 

ten trading days immediately preceding the Annual General Meeting 2022, however not less than the 

quota value of the Shares. The Subscription Price, as well as the number of new Shares to which each 

Warrant entitles the Holder to Subscribe, may be recalculated in the cases set forth in section 8 below. 

Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det antal 

Aktier som avses med anmälan om Teckning. 

Upon demand by a Warrant Holder during the period stated above, the Company shall be obliged to 

issue the number of Shares to which an application for Subscription relates. 

§ 4 Teckning av Aktier / Subscription of Shares 

Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Optionsrätt är registrerad på Avstämningskonto ska 

följande gälla. Vid Teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget 

eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. 

The following shall apply in the event the Company is a Central Securities Depository Company and the 

Warrants are registered on a VP Account. The Warrants may be exercised through a written 

application for Subscription to the Company or to the designated Central Securities Depository 

Company. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Optionsrätt inte är registrerad på Avstämningskonto 

ska Teckning ske genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget varvid antalet Optionsrätter 

som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska Innehavare i förekommande fall inlämna motsvarande 

Optionsbevis till Bolaget. 

In the event the Company is not a Central Securities Depository Company or if the Warrants are not 

registered on a VP Account, the Warrants may be exercised through a written application for 

Subscription to the Company, stating the number of Warrants which are to be exercised. In conjunction 

with a Subscription, the Warrant Holder shall, where applicable, surrender corresponding Warrant 

Certificates to the Company. 
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§ 5 Betalning / Payment 

Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen avser. 

Simultaneously with the Subscription, payment in cash shall be made for the number of Shares to which 

the Subscription relates. 

§ 6 Införande i aktiebok m.m. / Entry in the share register etc. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom att de nya 

Aktierna interimistiskt registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan registrering 

hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 8 

nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på Avstämningskonto. 

In the event the Company is a Central Securities Depository Company at the time of Subscription, 

Subscription shall be effected through the Company ensuring the interim registration of the new Shares 

on a VP Account. Following registration at the Swedish Companies Registration Office, the registration 

on a VP Account shall become final. As stated in section 8 below, in certain cases the date of such final 

registration on a VP Account may be postponed. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, verkställs Teckning och tilldelning genom att 

de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos Bolagsverket. 

In the event the Company is not a Central Securities Depository Company at the time of Subscription, 

Subscription shall be effected by the new Shares being entered as Shares in the Company’s share register 

and subsequently being registered at the Swedish Companies Registration Office. 

§ 7 Rätt till vinstutdelning / Entitlement to dividends 

Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till 

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

Teckning verkställts. 

In the event the Company is a Central Securities Depository Company, Shares which are newly issued 

following Subscription shall carry an entitlement to participate in dividends for the first time on the 

next record date for dividends which occurs after Subscription is effected. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning i 

förekommande fall rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det 

att Teckning verkställts. 

In the event the Company is not a Central Securities Depository Company, Shares which are newly 

issued following Subscription shall entitle the holder to a dividend at the first shareholders’ meeting 

following the date which occurs after Subscription is effected. 

§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m. / Recalculation of Subscription Price etc. 

Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer 

Innehavare, vad som följer enligt nedan. 

If the Company carries out any of the measures listed below, the following applies regarding the right 

that the Warrant Holder holds. 

Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att 

Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier. 
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Recalculation according to the provisions in this section 8 shall under no circumstances cause the 

Subsription Price to be less than the quota value of the Company’s Shares. 

 

A. Fondemission / Bonus Issue 

Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där Teckning görs på sådan tid, att den inte kan 

verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först 

sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter 

emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt 

att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen 

för emissionen. 

In the event the Company carries out a bonus issue, where Subscription is made in such time that it 

cannot be effected by no later than three weeks prior to the general meeting at which a bonus issue 

resolution is to be adopted, Subscription may be effected only after such a shareholder’s meeting has 

adopted a resolution thereon. Shares which vest as a consequence of Subscription effected following the 

bonus issue resolution shall be the subject of interim registration on a VP Account, and accordingly 

shall not be entitled to participate in the bonus issue. Final registration on a VP Account shall take 

place only after the record date for the bonus issue. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska Aktier 

som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya Aktierna tagits upp i 

aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i 

emissionen. 

In the event the Company is not a Central Securities Depository Company at the time a new issue 

resolution is adopted by the shareholders’ meeting, Shares which vest as a consequence of Subscription 

effected through the new Shares being entered in the Company’s share register as interim shares on the 

date of the shareholders meeting’s resolution, shall be entitled to participate in the new issue. 

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Teckningskurs 

liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av. 

Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel: 

In the case of Subscription, which is effected following a bonus issue resolution, a recalculated 

Subscription Price shall be applied, as well as a recalculation of the number of Shares to which each 

Warrant provides an entitlement to Subscribe. The recalculations shall be made by the Company based 

on the following formula: 

 

  föregående Teckningskurs x antalet Aktier före 

fondemissionen / previous Subscription Price x number of 

Shares prior to the bonus issue omräknad Teckningskurs 

/ recalculated 

Subscription Price 

= 

antalet Aktier efter fondemissionen / number of Shares after 

the bonus issue 
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  föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att 

teckna x antalet Aktier efter fondemissionen / the previous 

number of Shares that each Warrant entitled to subscribe for x 

number of Shares after the bonus issue 

omräknat antal Aktier 

som varje Optionsrätt 

ger rätt att teckna / 

recalculated number of 

Shares that each Warrant 

entitles to subscribe for 

= 

antalet Aktier före fondemissionen / number of Shares prior 

to the bonus issue 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt efter 

bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter 

avstämningsdagen för emissionen. 

A recalculated Subscription Price and recalculated number of Shares in accordance with the provisions 

above shall be determined as soon as possible after the shareholders’ meeting has adopted a bonus issue 

resolution but, where applicable, shall be applied only after the record date for the bonus issue. 

B. Sammanläggning eller uppdelning (split) / Reverse share split or share split 

Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i 

punkt A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den 

dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear. 

In the occasion of reverse share splitting or share splitting of the Company’s existing Shares, the 

provisions of item A shall apply mutatis mutandis whereupon, where appropriate, the record date shall 

be deemed to be the day on which a reverse share split or share split takes place at Euroclear, upon 

request by the Company. 

C. Nyemission av Aktier / New share issues 

Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller 

mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen på grund 

av Aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Optionsrätt: 

In the case of a new issue with pre-emption rights for the shareholders to subscribe for new Shares in 

exchange for cash payment or payment by way of set-off, the following shall apply with respect to the 

right to participate in the new issue by virtue of Shares which have vested as a consequence of 

Subscription through the exercise of Warrants: 

1. Beslutas emissionen av Bolagets styrelse 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 tillkommit genom 

Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen. 

Where the board of directors resolves to carry out the Share issue contingent upon the approval 

of or pursuant to authorization by the shareholders’ meeting, the resolution of the Share issue 

shall set forth the last date on which Shares issued pursuant to Subscription entitle the 

Warrant Holders to participate in the issue. 

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning – där anmälan om Teckning görs på 

sådan tid, att Teckningen inte kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma som 

beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning. Aktie, som 
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tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på Avstämningskonto, vilket 

innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto 

sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 

Where the shareholders meeting resolves to carry out the issue, Subscription shall be effected, 

where application for Subscription is made at such time that it cannot be effected on or before 

the third week day prior to the shareholders’ meeting which resolves to carry out the Share 

issue, after the resolution on the Share issue by the shareholders’ meeting. Shares which are 

issued based on Subscription effected after the decision of Share issue shall be recorded on an 

interim basis in a VP Account which means that the holders of such Shares are not entitled to 

participate in the issue. Only after the record date of the Share issue the registration in the VP 

Account will become final. 

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer 

tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje 

Optionsrätt berättigar till Teckning av. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 

In the event of Subscription which is effected at such time that a right to participate in the new issue 

does not vest, a recalculated Subscription Price shall be applied, as well as a recalculation of the number 

of Shares to which each Warrant provides an entitlement to Subscribe. The recalculations shall be made 

by the Company based on the following formula: 

 

  föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 

betalkurs under den i emissionsbeslutet fastställda 

teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) / previous 

Subscription Price x the average Share price of the Share 

during the Subscription period set forth in the issue resolution 

(average price of Share) 

omräknad Teckningskurs 

/ recalculated 

Subscription Price 

= 

Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 

framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten / the 

average price of Share increased by the theoretical value of the 

subscription right calculated on the basis thereof 
  

 

 

  föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att 

teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval 

därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten / the 

previous number of Shares that each Warrant provides an 

entitlement to subscribe x the average price of Share increased 

by the theoretical value of the subscription right calculated on 

the basis thereof 

omräknat antal Aktier 

som varje Optionsrätt 

ger rätt att teckna / 

recalculated number of 

Shares that each Warrant 

entitles to subscribe for 

= 

Aktiens genomsnittskurs / the average price of Share 
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Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 

teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen 

enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. 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.  

The average price of a Share shall be deemed to correspond to the average of the calculated mean values, 

for each trading day during the Subscription Period, of the highest and lowest transaction prices listed 

during the day in accordance with the official quotations on the Marketplace. In the event no 

transaction price is quoted, the bid price which is quoted as the closing price shall instead be included 

in the calculation. Days on which neither a transaction price nor a bid price is quoted shall not be 

included in the calculation. 

Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel: 

The theoretical value of the subscription right shall be calculated according to the following formula: 

  det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt 

emissionsbeslutet x Aktiens genomsnittskurs minus 

teckningskursen för den nya Aktien / the maximum number 

of new Shares which may be issued pursuant to the issue 

resolution x the average price of Share minus the Subscription 

Price for the new Share 

teckningsrättens värde / 

the value of a 

subscription right 

= 

antalet Aktier före emissionsbeslutet / the number of Shares 

prior to the issue resolution 
  

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll. 

In the event a negative value is thereupon obtained, the theoretical value of the subscription right shall 

be set at zero. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt 

ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Teckning som 

verkställs därefter. 

The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares for each Warrant as set 

forth above shall be determined by the Company two Banking Days after the expiration of the 

Subscription Period and shall apply to Subscriptions executed thereafter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för vad 

som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende 

värderingsman utsedd av Bolaget. 

In the event the Company’s shares are not listed or traded on a Market Place, a recalculated 

Subscription Price and recalculated number of Shares in accordance with this item C shall apply. 

Instead of what is stated regarding the average price of Share, the Share price shall be determined by 

an independent valuer appointed by the Company. 

Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt 

berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, varvid det antal Aktier, 
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som varje Optionsrätt före omräkning berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på 

Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Optionsrätt efter omräkningar kan berättiga 

till ytterligare Aktier enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på Avstämningskontot sker sedan 

omräkningarna fastställts. Om Bolaget inte är Avstämningsbolag verkställs Teckning genom att de 

nya Aktierna upptas i aktieboken som interimsaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptas de 

nya Aktierna i aktieboken som aktier. 

During the period until the recalculated Subscription Price and recalculated number of Shares that each 

Warrant entitles to Subscribe for are determined, Subscription shall only be executed on a preliminary 

basis, whereupon the full number of Shares according to the not yet recalculated number of Shares will 

be registered in the VP Account on an interim basis. In addition, it should be noted that the Warrant 

may entitle the Holder to additional shares pursuant to the recalculated number of Shares according 

to section 3 above. Final registration in the VP Account shall be effected following the determination of 

the recalculations. In the event the Company is not a Central Securities Depository Company, 

Subscription shall be effected through the new Shares being entered in the share register as interim 

shares. After the recalculations have been determined, the new Shares shall be entered in the share 

register as Shares. 

D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner / Issue of convertibles or warrants 

Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot 

kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan 

betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om rätten att delta i nyemission på 

grund av Aktie som tillkommit genom Teckning motsvarande tillämpning. 

In the event of an issue of convertible debentures or warrants with pre-emption rights for the 

shareholders and in exchange for cash payment or payment by way of set-off or, with respect to 

warrants, without payment, the provisions of item C, first paragraph, subparagraphs 1 and 2 regarding 

the right to participate in a new issue by virtue of Shares which vest through Subscription shall apply 

mutatis mutandis. 

Vid Teckning som verkställs i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer 

tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje 

Optionsrätt.  Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 

In the event of Subscription for Shares which is exercised at such a time that Subscription is effected 

after adoption of the issue resolution, a recalculated Subscription Price and recalculated number of 

Shares provided by each Warrant shall be applied. The recalculations shall be made according to the 

following formula: 

 

  föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 

betalkurs under den i emissionsbeslutet fastställda 

teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) / previous 

Subscription Price x the average Share price of the share 

during the Subscription Period set forth in the resolution 

approving the issue (average price of Share) 

omräknad Teckningskurs 

/ recalculated 

Subscription Price 

= 
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Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde / 

the average price of Share increased by the value of the 

subscription right 

 

 

  föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att 

teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med 

teckningsrättens värde / previous number of Shares to which 

each Warrant provides an entitlement to subscribe for x the 

average price of Share increased by the value of the 

subscription right 

omräknat antal Aktier 

som varje Optionsrätt 

ger rätt att teckna / 

recalculated number of 

Shares that each Warrant 

entitles to subscribe for 

= 

Aktiens genomsnittskurs / average price of Share 

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.  

The average price of Share is calculated in accordance with item C above. 

Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter justering för 

nyemission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges i punkt 

C ovan.  

The value of the subscription right shall be deemed to correspond to the calculated value with 

adjustments for the new issue and the market value calculated in accordance with item C above. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt 

ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Teckning som 

verkställs därefter. 

The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares as set forth above shall be 

determined by the Company two Banking Days after the expiration of the Subscription Period and shall 

apply to Subscriptions made after such time. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för vad 

som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende 

värderingsman utsedd av Bolaget. 

In the event the Company’s shares are not listed or traded on a Market Place, a recalculated 

Subscription Price and recalculated number of Shares in accordance with this item D shall apply. 

Instead of what is stated regarding the average price of Share, the Share price shall be determined by 

an independent valuer appointed by the Company. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 

Aktier som belöper på varje Optionsrätt fastställs, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan äga 

motsvarande tillämpning. 
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In the event of Subscription for Shares which is effected before the recalculated Subscription Price and 

the recalculated number of Shares provided by each Warrant have been determined, the provisions of 

item C last paragraph above shall be applied. 

E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D / Offer to the shareholers 

in circumstances other than those set forth in subsections A-D 

Vid ett erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att av Bolaget förvärva 

värdepapper eller rättighet av något slag, ska vid Teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom 

erhållen Aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett 

omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna. Detsamma gäller om Bolaget 

beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut värdepapper eller rättigheter utan 

vederlag. 

In the event the Company, in circumstances other than those set forth in item A-D above, extends an 

offer to the shareholders, subject to shareholders’ pre-emption rights pursuant to the principles set 

forth in the Swedish Companies Act, to acquire securities or rights of any kind from the Company, in 

the event of Subscription which is demanded at such time that the Shares thereby received do not carry 

an entitlement to participate in the offer, a recalculated Subscription Price and recalculated number of 

Shares to which each Warrant provides an entitlement to subscribe shall be applied. The aforesaid shall 

also apply where the Company resolves, in accordance with the aforementioned principles, to distribute 

securities or rights to the shareholders without consideration. 

Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel: 

Recalculations shall be made by the Company in accordance with the following formula: 

 

  föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 

betalkurs under den i erbjudandet fastställda 

anmälningstiden (Aktiens genomsnittskurs) / previous 

Subscription Price x the average share price of the Share 

during the notice period set forth in the offer (the average 

price of Share) 

omräknad Teckningskurs 

/ recalculated 

Subscription Price 

= 

Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till 

deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde) / average 

price of Share increased by the value of the right to participate 

in the offer (the purchase right value) 
  

 

 

 

 

 

  föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att 

teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens 

värde / previous number of Shares to which each Warrant 
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omräknat antal Aktier 

som varje Optionsrätt 

ger rätt att teckna / 

recalculated number of 

Shares that each Warrant 

entitles to subscribe for 

= 

provides an entitlement to subscribe for x the average price of 

Share increased by the value of the purchase right 

Aktiens genomsnittskurs / average price of Share 

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

The average price of Share is calculated in accordance with item C above. 

Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i 

erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt möjligt 

fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan 

bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 

In the event the shareholders have received purchase rights and trading has taken place in such rights, 

the value of the right to participate in the offer shall be deemed to correspond to the purchase right 

value. The purchase right value shall, as far as possible, be determined on basis of the changed market 

value of the Company’s Shares which can be deemed have occurred due to the offer. 

Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska 

omräkningen av Teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges 

ovan, varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den 

marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av 

erbjudandet. Den omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter 

erbjudandetidens utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs sedan den omräknade kursen 

fastställts. 

In the event the shareholders have not received purchase rights, or trading in purchase rights has 

otherwise not taken place, the recalculation of the Subscription Price shall take place applying, as far 

as possible, the principles stated above. The purchase right value shall, as far as possible, be determined 

on basis of the changed market value of the Company’s Shares which can be deemed have occurred due 

to the offer. The recalculated Subscription Price shall be determined by the Company as soon as possible 

after expiry of the offer period and applied in conjunction with Subscriptions effected after the 

recalculated price has been determined. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges 

beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman 

utsedd av Bolaget. 

In the event the Company’s Shares are not listed or traded on a Market Place, a recalculated 

Subscription Price and recalculated number of Shares shall be determined. Instead of what is stated 

regarding the average Share price, the Share price shall be determined by an independent valuer 

appointed by the Company. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 

Aktier som belöper på varje Optionsrätt fastställts, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan 

äga motsvarande tillämpning. 
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In the event of Subscription for Shares which is effected before the recalculated Subscription Price and 

the recalculated number of Shares provided by each Warrant have been determined, the provisions of 

item C last paragraph above shall be applied. 

F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner / New issue or issue of 

convertibles or warrants 

Vid nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt 

för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller 

teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga Innehavare samma 

företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Innehavare, utan hinder 

av att Teckning på grund av Optionsrätt inte har verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier som 

Innehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts efter den Teckningskurs som gällde och det 

antal Aktier som belöpte på varje Optionsrätt vid tidpunkten för beslutet om emission. 

In the event of a new issue or issue of convertible debentures or warrants with pre-emption rights for 

the shareholders, in exchange for cash payment or payment by way of set-off or, with respect to 

warrants, without payment, the Company may decide to grant all Warrant Holders the same pre-

emption rights as vest in the shareholders pursuant to the resolution. Notwithstanding that 

Subscription for Shares pursuant to Warrants has not been effected, each Warrant Holder shall 

thereupon be deemed to be the owner of the number of Shares which the Warrant Holder would have 

received had Subscription for Shares been effected at the Subscription Price and the number of Shares 

to which each Warrant provided an entitlement to subscribe, as applicable on the date on which the 

resolution regarding the offer was adopted. 

Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke ha 

motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Innehavaren ska anses vara ägare till ska därvid 

fastställas efter den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje Optionsrätt 

vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.  

In the event the Company resolves to extend to the shareholders such an offer as referred to in item E 

above, the provisions of the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis. The number of Shares 

which Warrant Holders shall be deemed to own shall thereupon be determined based on the 

Subscription Price and the number of Shares to which each Warrant provided an entitlement to 

subscribe, as applicable on the date on which the resolution regarding the offer was adopted. 

Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i punkt 

F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E av Teckningskursen inte äga rum. 

In the event the Company decides to grant the Warrant Holders pre-emption rights in accordance with 

the provisions of this item F, no recalculation of the Subscription Price shall take place pursuant to item 

C, D or E. 

G. Kontant utdelning till aktieägarna / Cash dividend to the shareholders 

Vid kontant utdelning till aktieägarna, som innebär att dessa erhåller utdelning som tillsammans 

med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar överstiger 30 procent av de befintliga 

Aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen 

för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid 

Teckning som påkallas på sådan tid att Aktie som erhålls när Teckningen verkställs inte medför rätt 

till utdelningen tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på 

varje Optionsrätt. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som 
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överstiger 30 procent av Aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär 

utdelning). 

In the event of a cash dividend to the shareholders, entailing that the shareholders receive dividends 

which, together with other dividends paid out during same financial year, exceed 30 percent of the 

existing Share’s average price during a period of 25 trading days immediately prior to the day on which 

the board of directors of the Company publishes its intention to submit a proposal to the shareholders’ 

meeting regarding such dividend, in the event Subscription is demanded at such time that the Shares 

thereby received do not carry an entitlement to receive such dividend, a recalculated Subscription Price 

and a recalculated number of Shares to which each Warrant provides an entitlement to subscribe shall 

be applied. The recalculation shall be based on the part of the total dividend which exceeds 30 percent 

of the Share’s average price during the aforementioned period (extraordinary dividend). 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 

The recalculation shall be made by the Company in accordance with the following formula: 

 

  föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 

betalkurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 

den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär 

utdelning (Aktiens genomsnittskurs) / previous Subscription 

Price x the average Share price of the Share during a period of 

25 trading days calculated from the day on which the Share is 

quoted without any right to dividend (the average price of 

Share) 

omräknad Teckningskurs 

/ recalculated 

Subscription Price 

= 

Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 

utdelning som utbetalas per Aktie / average price of Share 

increased by the extraordinary dividend paid per Share   

 

 

  föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att 

teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med den 

extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie / previous 

number of Shares that each Warrant entitles to subscribe for x 

the average price of Share increased by the extraordinary 

dividend paid per Share 

omräknat antal Aktier 

som varje Optionsrätt 

ger rätt att teckna / 

recalculated number of 

Shares that each Warrant 

entitles to subscribe for 

= 

Aktiens genomsnittskurs / average price of Share 

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

The average price of Share is calculated in accordance with item C above. 
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Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje 

Optionsrätt fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den ovan angivna perioden om 25 

handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 

The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares provided by each Warrant 

shall be determined by the Company two Banking Days after the expiry of the above-stated period of 25 

trading days and shall be applied to Subscription effected thereafter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats och det beslutas om 

kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med 

andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 30 procent av Bolagets värde, 

ska, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt 

till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal 

Aktier enligt denna punkt G. Härvid ska Bolagets värde per aktie ersätta Aktiens genomsnittskurs i 

formeln. Bolagets värde per aktie ska bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. 

Omräkningen ska således baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 30 

procent av Bolagets värde enligt ovan (extraordinär utdelning). 

In the event of the Company’s Shares are not listed or traded on a Market Place, and a resolution is 

adopted regarding a cash dividend to the shareholders entailing that the shareholders receive a dividend 

which, together with other dividends paid out during the same financial year, exceeds 30 percent of the 

Company’s value, in conjunction with applications for Subscription which take place at such time that 

the Shares thereby received do not carry an entitlement to receive such dividend, a recalculated 

Subscription Price and a recalculated number of Shares shall be applied in accordance with this item G. 

The Company’s value shall thereupon replace the Share’s average price in the formula. The Company’s 

value shall be determined by an independent valuer appointed by the Company. The recalculation shall 

thus be based on the aggregate dividend referred to above (extraordinary dividend). 

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 

Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C, 

sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 

In conjunction with Subscription which is effected during the period pending determination of a 

recalculated Subscription Price and recalculated number of Shares to which each Warrant provides an 

entitlement to Subscribe, the provisions of item C, final paragraph above shall apply mutatis mutandis. 

H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna / Reduction in the share 

capital with repayment to the shareholders 

Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräknad 

Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt. 

In the event of a reduction in the share capital with repayment to the shareholders, a recalculated 

Subscription Price and a recalculated number of Shares provided by each Warrant shall be applied. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 

Recalculations shall be made by the Company in accordance with the following formula: 

 

  föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 

betalkurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 

den dag då Aktien noteras utan rätt till återbetalning 
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omräknad Teckningskurs 

/ recalculated 

Subscription Price 

= 

(Aktiens genomsnittskurs) / previous Subscription Price x the 

Share’s average listed price during a period of 25 trading days 

calculated commencing the day on which the Shares were 

listed without the right to participate in the repayment (the 

average price of Share) 

Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 

återbetalas per Aktie / the average price of Share increased by 

the amount repaid per Share   

 

 

  föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att 

teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 

återbetalas per Aktie / previous number of Shares to which 

each Warrant provides an entitlement to subscribe x the 

average price of Share increased by the amount repaid per 

Share 

omräknat antal Aktier 

som varje Optionsrätt 

ger rätt att teckna / 

recalculated number of 

Shares that each Warrant 

entitles to subscribe for 

= 

Aktiens genomsnittskurs / average price of Share 

  

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

The average price of Share is calculated in accordance with item C above. 

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: 

In making a recalculation pursuant to the above where the reduction takes place through redemption 

of Shares, instead of using the actual amount which is repaid per Share a calculated repayment amount 

shall be used as follows: 

 

  det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat 

med Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 

handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan 

rätt till deltagande i nedsättningen (Aktiens 

genomsnittskurs) / the actual amount that has been repaid 

per redeemed Share reduced by the average Share price of the 

Shares during a 25 day period immediately prior to the day the 

Share is quoted without the right to participate in the 

reduction (the average price of Share) 

beräknat 

återbetalningsbelopp per 

Aktie / calculated 

repayment per Share 

= 

det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av 

en Aktie minskat med talet 1 / the number of Shares in the   
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Company that serves as basis for the redemption of Shares 

reduced with the number 1 

  

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

The average price of Share is calculated in accordance with item C above. 

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje 

Optionsrätt fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 

handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 

The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares provided by each Warrant 

shall be determined by the Company two Banking Days after the expiry of the stated period of 25 trading 

days and shall be applied to Subscriptions effected thereafter. 

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 

Aktier varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C, sista 

stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 

In conjunction with Subscriptions which are effected during the period pending determination of a 

recalculated Subscription Price and recalculated number of Shares to which each Warrant provides an 

entitlement to Subscribe, the provisions of item C, final paragraph above, shall apply mutatis mutandis. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges 

beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman 

utsedd av Bolaget. 

In the event the Company’s shares are not listed or traded on a Market Place, a recalculated 

Subscription Price and recalculated number of Shares shall be determined. In lieu of the provisions 

regarding the average Share price, the value of the Shares shall thereupon be determined by an 

independent valuer appointed by the Company.  

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 Teckningskursen och antal Aktier som varje Optionsrätt 

berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan. 

If the share capital of the Company is reduced by redemption of Shares with repayment to the 

shareholders, which reduction is not mandatory, or if the Company – without it being a question of 

reduction of the share capital – would repurchase treasury shares but, in the opinion of the Company, 

such repurchase with regard to its technical framing and economic effects should be equated with a 

reduction which is mandatory, a recalculation of the Subscription Price and the number of Shares that 

each Warrant entitles the Warrant Holder to Subscribe for shall be made by the Company, to the extent 

possible by the application of the principles stated above. 

I. Ändamålsenlig omräkning / Appropriate recalculation 

Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses 

bedömning tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens 
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tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska 

kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen 

genomföra omräkningen av Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje 

Optionsrätt på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat. 

In the event of the Company carries out any measure as referred to in item A-E, G, H or M and where, 

in the Company’s board’s opinion, in light of the technical structure of the measure or for any other 

reason, application of the prescribed recalculation formula cannot take place or results in the financial 

compensation received by the Warrant Holders being unreasonable compared with the shareholders, 

the board of directors shall carry out the recalculation of the Subscription Price and the number of 

Shares provided by each Warrant in such manner as the board deems appropriate in order to obtain a 

reasonable result. 

J. Avrundning / Rounding 

För fastställande av omräknad Teckningskurs ska Teckningskursen avrundas till två decimaler. 

For the determination of recalculated Subscription Price, the Subscription Price shall be rounded to two 

decimal places. 

K. Likvidation / Liquidation 

Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller oavsett 

likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation vunnit laga 

kraft eller inte. 

In the event of liquidation pursuant to Chapter 25 of the Swedish Companies Act, no further 

Subscription may be effected. The aforesaid shall apply irrespective of the reasons for the liquidation 

and irrespective of whether or not the order that the Company be placed into liquidation has become 

final. 

Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om 

Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Innehavarna genom 

meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om att 

Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 

Simultaneously with the notice convening the shareholders’ meeting and prior to the shareholders’ 

meeting is to consider the issue of whether the Company is to be placed into voluntary liquidation 

pursuant to Chapter 25, section 1, of the Swedish Companies Act, the Warrant Holders shall be given 

notice thereof by the Company in accordance with section 9 below. The notice shall inform the Warrant 

Holders that Subscription may not be effected after the shareholders’ meeting has adopted a resolution 

regarding liquidation. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska Innehavare 

– oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – ha rätt att göra 

anmälan om Teckning av Aktier med utnyttjande av Optionsrätten från den dag då meddelandet 

lämnats. Det gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 

bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

In the event the Company gives notice that it is considering entering into voluntary liquidation, 

notwithstanding the provisions of section 3 regarding the earliest date for demanding Subscription, the 

Warrant Holders shall be entitled to apply for Subscription for Shares through exercise of Warrants 

commencing the day on which notice is given. However, the aforesaid shall apply only where 
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Subscription can be effected not later than the tenth calendar day prior to the shareholders’ meeting at 

which the issue of the Company’s liquidation is to be addressed. 

L. Fusion / Merger 

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget 

ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Teckning därefter inte ske. 

In the event the shareholders’ meeting approves a merger plan pursuant to Chapter 23, section 15, of 

the Swedish Companies Act whereby the Company is to be merged in another company, Subscription 

may thereafter not be demanded. 

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 

Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet 

ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska 

Innehavarna erinras om att Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet 

med vad som angivits i föregående stycke. 

Not later than two months prior the shareholders’ meeting which is to consider the issue of approving 

the above merger, the Warrant Holders shall be given notice thereof in accordance with section 9 below. 

The notice shall contain information about the merger plan and information that Subscription may not 

be effected after the shareholders’ meeting has adopted a resolution regarding the merger in accordance 

with the paragraph above. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare äga rätt att påkalla 

Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan 

verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska 

uppgå i annat bolag, ska godkännas. 

In the event the Company gives notice of a proposed merger in accordance with the above, Warrant 

Holders shall be entitled to apply for Subscription commencing the date on which notice of the proposed 

merger was given, provided that Subscription can be effected not later than three weeks prior to the 

date of the shareholders’ meeting at which the merger plan whereby the Company is to be merged in 

another company is to be approved. 

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget 

ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla. 

The following shall apply if the Company’s board of directors prepares a merger plan pursuant to 

Chapter 23, section 28, of the Swedish Companies Act, whereby the Company is to be merged in another 

company. 

Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, 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 påkallande av Teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny 

sista dag för påkallande av Teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från 

offentliggörandet. 

In the event a Swedish parent company owns all Shares in the Company, and the board of directors of 

the company announces its intention to prepare a merger plan pursuant to the statutory provision 

referred to in the preceding paragraph, in the event the final date for demanding Subscription pursuant 

to section 3 above falls on a day after such announcement, the Company shall establish a new final date 
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for demanding Subscription (the expiration date). The expiration date shall be a day within 60 days 

from the announcement. 

M. Delning / De-merger 

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen varigenom 

Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera 

aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett 

omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna, enligt principerna för extraordinär 

utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på den del av Bolagets tillgångar och skulder 

som övertas av övertagande bolag. 

In the event the shareholders’ meeting approves a de-merger plan pursuant to Chapter 24, section 17, of 

the Swedish Companies Act whereby the Company shall be demerged through part of the Company’s 

assets and liabilities being taken over by one or more limited companies in exchange for consideration 

to the Company’s shareholders, a recalculated Subscription Price and a recalculated number of Shares 

to which each Warrant provides an entitlement to subscribe shall be applied in accordance with the 

principles regarding extraordinary dividends as set forth in item G above. The recalculation shall be 

based on the part of the Company’s assets and liabilities assumed by the takeover company. 

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag 

till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga motsvarande 

tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära Teckning upphör samtidigt med registreringen 

enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Innehavaren ska ske senast två månader 

innan delningsplanen underställs bolagsstämman. 

In the event all of the Company’s assets and liabilities are taken over by one or more limited companies 

in exchange for consideration to the Company’s shareholders, the provisions regarding liquidation as 

set forth in item K above shall apply mutatis mutandis, entailing inter alia that the right to request 

Subscription shall terminate simultaneously with registration pursuant to Chapter 24, section 27, of 

the Swedish Companies Act and that Warrant Holders must be given notice thereof not later than two 

months prior to the date on which the de-merger plan is submitted to the shareholders’ meeting. 

N. Tvångsinlösen / Compulsory redemption of shares 

Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av 

Aktierna i Bolaget, och offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i 

sista stycket punkt L sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning. 

In the event a Swedish parent company, on its own or together with a subsidiary, owns more than 90 

percent of the Shares and more than 90 percent of the voting rights in respect of all of the Shares in the 

Company, and where the parent company announces its intention to commence a buy-out procedure, 

the provisions of the final paragraph of item L regarding the expiration date shall apply mutatis 

mutandis. 

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Innehavare äga 

rätt att göra sådant påkallande fram till och med slutdagen. Bolaget ska senast fem veckor före 

slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra Innehavarna om denna rätt samt att påkallande 

av Teckning inte får ske efter slutdagen. 

If the announcement has been made in accordance with the provisions above in this subsection, 

Warrant Holders shall be entitled to demand Subscription until the expiration date. The Company must 

give notice to the Warrant Holders in accordance with section 9 below, not later than five weeks prior 
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to the expiration date, informing them of this right and the fact that they may not demand Subscription 

after the expiration date. 

Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska avgöras av 

skiljemän, får Optionsrätten inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom en 

dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken Teckning får ske löper ut 

dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Innehavaren ändå rätt att utnyttja Optionsrätten 

under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft. 

If the majority shareholder, pursuant to Chapter 22, section 6, of the Swedish Companies Act, has 

submitted a request that a buy-out dispute be resolved by arbitrators, the Warrants may not be 

exercised for Subscription until the buy-out dispute has been settled by an award or decision that has 

become final. If the period within which Subscription may take place expires prior thereto, or within 

three months thereafter, a Warrant Holder nevertheless has the right to exercise the Warrant within 

three months after the date on which the ruling became final. 

O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning / Cease or lapse of liquidation, 

merger or de-merger 

Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter beslut om 

likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till Teckning återinträda 

om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller. 

Notwithstanding the provisions of item K, L and M that Subscription may not be effected following a 

resolution regarding liquidation or approval of a merger plan or de-merger plan, the right to 

Subscription shall be reinstated in the event the liquidation ceases or the issue of a merger or de-merger 

lapses. 

P. Konkurs eller företagsrekonstruktion / Bankruptcy or company reorganization order 

Vid Bolagets konkurs eller om beslut fattas om att Bolaget ska bli föremål för företagsrekonstruktion 

får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt inte ske. Om konkursbeslutet eller beslutet om 

företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning. 

In the event of the Company’s bankruptcy or where a decision is taken that the Company shall be the 

subject of a company reorganization order, Subscription may not take place through exercise of 

Warrants. Where the bankruptcy order or the Company reorganization order is set aside by a higher 

court, the entitlement to Subscribe shall be reinstated. 

Q. Byte av redovisningsvaluta / Change in accounting currency 

Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara bestämt 

i annan valuta än svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta som 

aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs som 

använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet. 

In the event the Company effects a change in the accounting currency, entailing that the Company’s 

share capital shall be established in a currency other than Swedish crowns, the Subscription Price shall 

be recalculated in the same currency as the share capital. Such currency recalculation shall take place 

applying the exchange rate which was used to recalculate the share capital in conjunction with the 

change in currency. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som 

verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan. 
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A recalculated Subscription Price in accordance with the provisions above shall be determined by the 

Company and shall be applied to Subscriptions effected commencing the day on which the change in 

the accounting currency takes effect. 

R. Motsvarande villkor för kupongbolag / Equivalent terms and conditions for companies 

that are not Central Securities Depository Companies 

I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid 

omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas jämförlig 

tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag. 

In cases where the provisions concerning recalculation refer to the record date and, at the time of the 

recalculation, the Company is not a Central Securities Depository Company, a comparable date used 

in equivalent terms and conditions for companies that are not Central Securities Depository Companies 

shall apply instead of the record date. 

§ 9 Meddelanden / Notices 

Meddelanden rörande Optionsrätterna ska skriftligen genom brev eller e-post tillställas varje 

Innehavare under adress som är känd för Bolaget.  

Notices relating to the Warrants must be provided in writing to each Warrant Holder to an address 

which is known to the Company. 

§ 10 Ändring av villkor / Amendments of the terms and conditions 

Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån 

lagstiftning, domstolsavgörande, Euroclears eller myndighetsbeslut gör det nödvändigt att ändra 

villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt 

eller nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter inte i något hänseende försämras. 

The Company’s board of directors shall be entitled, on behalf of the Warrant Holders, to amend these 

terms and conditions to the extent that any legislation, court decision or public authority decision 

renders necessary such amendment or where, in the board’s opinion, for practical reasons it is otherwise 

appropriate or necessary to amend the terms and conditions, and the rights of the Warrant Holders are 

thereupon not prejudiced in any respect. 

§ 11 Sekretess / Confidentiality 

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om 

Innehavare. Bolaget äger rätt att i förekommande fall få följande uppgifter från Euroclear om 

Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister: 

i) Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress; 

ii) antal Optionsrätter. 

None of the Company, the institution maintaining a Warrant Holder’s account or Euroclear may 

disclose information about a Warrant Holder to any third party without authorization. The Company 

shall be entitled to obtain the following information from Euroclear regarding a Warrant Holder’s 

account in the Company’s central securities depository register: 

i) the Warrant Holder’s name, personal identification number or other identification number 

and address and;  

ii) the number of Warrants. 
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§ 12 Tillämplig lag / Governing law 

Svensk lag gäller för dessa Optionsrätter och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i 

anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid 

sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget. 

These Warrants and legal issues relating thereto shall be governed by Swedish law. Proceedings arising 

from this agreement shall be brought in the district court where the registered office of the Company is 

situated or any other forum whose authority is accepted in writing by the Company. 

___________ 

 



 

 

Bilaga 9 

  



 

 

Styrelsens i Truecaller AB, org. nr. 559278-2774 ("Bolaget"), förslag till beslut om emission och 

överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022:2 (punkt 17) 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse 

av teckningsoptioner enligt följande. 

 

Emission av teckningsoptioner (punkt 17 (A)) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 450 000 

teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 900 

kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

 

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det 

helägda dotterbolaget True Software Scandinavia Incentive AB, org. nr. 559011-2073 

(”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till 

medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske. 

 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i Bolaget genom 

ett incitamentsprogram varigenom ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner kan ta del 

av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna 

programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad 

personal. 

 

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre 

veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 

 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie av serie B i Bolaget. Nyteckning av 

aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 24 maj 2026 – 24 augusti 2026. De 

nya stamaktier av serie B som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll. 

 

Teckningskursen per aktie ska fastställas av Bolaget, eller av ett av Bolaget anlitat oberoende 

värderingsinstitut eller revisionsbolag, och motsvara 150 procent av den volymvägda 

genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktien av serie B under de 

tio handelsdagar som infaller omedelbart före årsstämman 2022, dock som minimum aktiens 

kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria 

överkursfonden. 

 

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första 

gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier 

genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts. 

 

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som 

återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget med samtycke 

av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. 

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets 

registrering vid Bolagsverket. 

 

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17 (B)) 



 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på 

följande villkor. 

 

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma ledande befattningshavare och 

andra nyckelpersoner i Truecaller-koncernen som deltar i befintliga incitamentsprogram i 

Truecaller-koncernen. Anställda som också är styrelseledamöter i Truecaller har inte rätt att förvärva 

teckningsoptioner. Tilldelningen per deltagare beror på position inom Truecaller-koncernen och får 

inte överstiga 60 000 teckningsoptioner per deltagare. Totalt kan högst 25 ledande befattningshavare 

och andra nyckelpersoner i Truecaller-koncernen tilldelas teckningsoptioner av serie 2022:2. 

 

Eftersom teckningsoptionerna förvärvas av deltagarna till marknadsvärde och kräver en positiv 

utveckling av aktiekursen i Bolaget finns det inga prestationskriterier för utnyttjande av 

teckningsoptionerna. 

 

En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är (i) att deltagaren 

vid tidpunkten för förvärvet är anställd i koncernen, (ii) att förvärv av teckningsoptioner kan ske i 

enlighet med tillämpliga lagar, och enligt styrelsens bedömning kan genomföras med rimliga 

administrativa kostnader och ekonomiska ansträngningar, och (iii) att deltagaren har ingått avtal 

med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den som Bolaget utser, under vissa omständigheter har rätt 

att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren om deltagarens anställning upphör eller om 

deltagaren vill överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas för teckning av aktier, i vissa fall 

till ett belopp som motsvarar det lägsta av deltagarens anskaffningspris och marknadsvärdet, i andra 

fall till marknadsvärde. Styrelsen har rätt att göra rimliga ändringar och justeringar av villkoren i 

avtalet som anses lämpliga eller lämpliga till följd av lokal civilrätt eller skattelag eller administrativa 

villkor. 

 

Anmälan och tilldelning 

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 25 maj 2022 till 

och med den 8 juni 2022. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. 

 

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning och om tidpunkt för överlåtelse av 

teckningsoptionerna. 

 

Pris och betalning m.m. 

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs 

utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes 

värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.  

 

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast tre veckor efter anmälan om 

förvärv.  

 

Utspädning 

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 450 000 nya stamaktier av serie B 

ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,12 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,06 

procent av det totala antalet röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt 

optionsvillkoren. Programmet ger således de anställda möjlighet att öka sitt ägande i Bolaget med 

motsvarande siffra. 

 



 

 

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m. 

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av 

teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för 

emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär 

att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Bolaget. 

Teckningsoptionsprogrammet kommer endast att medföra vissa begränsade kostnader i form av 

externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet. 

 

Beredning av ärendet 

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter 

beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt 

instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i 

utformningen av villkoren. 

 

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram 

Truecallers pågående aktierelaterade incitamentsprogram och den rörliga ersättningen till ledande 

befattningshavare beskrivs i årsredovisningen för 2021 i not 7 till koncernredovisningen. Styrelsens 

redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare som publiceras på Truecallers webbplats beskriver hur Truecaller tillämpar sina 

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med aktiebolagslagen och svensk 

kod för bolagsstyrning. 

 

Instruktion till styrelsen 

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan 

samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan. 

 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio 

tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

 

 

 

Stockholm i april 2022  

Truecaller AB 

Styrelsen 

 



N.B. The English text is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail. 

 

 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2022:2 AVSEENDE NYTECKNING AV 

AKTIER I TRUECALLER AB / TERMS AND CONDITIONS FOR WARRANTS OF SERIES 2022:2 

REGARDING SUBSCRIPTION OF SHARES IN TRUECALLER AB 

§ 1 Definitioner / Definitions 

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.  

In these terms and conditions, the following terms shall have the meanings stated below. 

”Aktie” Stamaktie av serie B i Bolaget; 

”Share” An ordinary share of series B in the Company; 

”Avstämningsbolag” bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och 

anslutit sina aktier till Euroclear; 

”Central Securities 

Depository Company” 

a company that has a record day provision in its Articles of Association 

and that have connected its shares to Euroclear; 

”Avstämningskonto” konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella instrument 

som anges i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 

kontoföring av finansiella instrument; 

”VP Account” account at Euroclear for the registration of such financial instruments as 

specified in the Swedish Financial Instruments Accounts Act (Sw: lag 

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 

instrument); 

”Bankdag” dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som 

beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän 

helgdag i Sverige; 

”Banking Day” a day, which is not a Sunday or other public holiday in Sweden, or which, 

with the respect to payment of debt instruments, is not the equivalent of 

a public holiday in Sweden; 

”Bolaget” Truecaller AB, org.nr 559278-2774; 

”Company” Truecaller AB, reg. no 559278-2774; 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB; 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB; 

”Innehavare” innehavare av Optionsrätt med rätt till Teckning av nya Aktier; 

”Warrant Holder” the holder of a Warrant with Subscription right for new Shares; 

”Marknadsplats” Nasdaq Stockholm eller annan liknande oreglerad eller reglerad 

marknad; 
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”Market Place” Nasdaq Stockholm or other similar unregulated or regulated market; 

”Optionsbevis” bevis till vilket knutits ett visst antal Optionsrätter; 

”Warrant Certificate” a certificate which is linked to a certain number of Warrants; 

”Optionsrätt” rätt att teckna Aktie mot kontant betalning; 

”Warrant” the right to subscribe for Share against cash payment; 

”Teckning” teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt; och 

”Subscription” subscription for new Shares exercised through a Warrant; and 

”Teckningskurs” 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq 

Stockholms officiella kurslista för Aktien under de tio handelsdagar 

som infaller omedelbart före årsstämman 2022, dock som minimum 

Aktiens kvotvärde. 

”Subscription Price” 150 percent of the volume weighted average price of the Share according 

to the official share list of Nasdaq Stockholm during the ten trading days 

immediately preceding the Annual General Meeting 2022, however not 

less than the quota value of the Shares. 

§ 2 Optionsrätter / Warrants 

Det sammanlagda antalet Optionsrätter uppgår till högst 450 000. Optionsrätterna representeras av 

Optionsbevis. Optionsbevisen är ställda till viss man eller order.  

The number of Warrants amounts to a total maximum of 450,000. The Warrants are represented by 

the Warrant Certificates. The Warrant Certificates are issued to a certain person or to order. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Optionsrätterna ska 

registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Optionsbevis eller andra 

värdepapper ges ut. Innehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget 

eller Euroclear inlämna samtliga Optionsbevis representerande Optionsrätter samt meddela Bolaget 

erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket Innehavarens Optionsrätter ska registreras. 

In the event the Company is a Central Securities Depository Company, the board of directors of the 

Company shall be entitled to resolve that the Warrants be registered on a Central Securities Depository 

Account. In the event such resolution is adopted, no Warrant Certificates or other securities shall be 

issued. At the request of the Company, Warrant Holders shall be obliged to surrender immediately to 

the Company or Euroclear all Warrant Certificates representing Warrants and to provide the Company 

with the requisite details of the securities account on which the Warrant Holder’s Warrants are to be 

registered. 

För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara 

oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om 

att Optionsrätterna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto. 
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In the event the board of directors of the Company adopts a resolution in accordance with the second 

paragraph above, subject to any applicable statutory or regulatory limitations, the board of directors 

shall thereafter be at liberty to resolve that the Warrants are no longer to be registered on a VP Account. 

§ 3 Rätt att teckna nya Aktier / Right to subscribe for new Shares 

Innehavaren ska ha rätt att för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie.  Nyteckning av Aktier med stöd 

av Optionsrätterna kan ske under perioden 24 maj 2026 – 24 augusti 2026. Teckningskursen per Aktie 

ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella 

kurslista för Aktien under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före årsstämman 2022, dock 

som minimum Aktiens kvotvärde. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som 

varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. 

The Warrant Holder shall be entitled to subscribe for one new Share for each Warrant. The Warrants 

may be exercised to subscribe for new Shares during the period 24 May 2026 – 24 August 2026. The 

Subscription Price per Share shall correspond to 150 percent of the volume weighted average price of 

the Share according to the official share list of Nasdaq Stockholm during the ten trading days 

immediately preceding the Annual General Meeting 2022, however not less than the quota value of the 

Shares. The Subscription Price, as well as the number of new Shares to which each Warrant entitles the 

Holder to Subscribe, may be recalculated in the cases set forth in section 8 below. 

Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det antal 

Aktier som avses med anmälan om Teckning. 

Upon demand by a Warrant Holder during the period stated above, the Company shall be obliged to 

issue the number of Shares to which an application for Subscription relates. 

§ 4 Teckning av Aktier / Subscription of Shares 

Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Optionsrätt är registrerad på Avstämningskonto ska 

följande gälla. Vid Teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget 

eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. 

The following shall apply in the event the Company is a Central Securities Depository Company and the 

Warrants are registered on a VP Account. The Warrants may be exercised through a written 

application for Subscription to the Company or to the designated Central Securities Depository 

Company. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Optionsrätt inte är registrerad på Avstämningskonto 

ska Teckning ske genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget varvid antalet Optionsrätter 

som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska Innehavare i förekommande fall inlämna motsvarande 

Optionsbevis till Bolaget. 

In the event the Company is not a Central Securities Depository Company or if the Warrants are not 

registered on a VP Account, the Warrants may be exercised through a written application for 

Subscription to the Company, stating the number of Warrants which are to be exercised. In conjunction 

with a Subscription, the Warrant Holder shall, where applicable, surrender corresponding Warrant 

Certificates to the Company. 

§ 5 Betalning / Payment 

Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen avser. 
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Simultaneously with the Subscription, payment in cash shall be made for the number of Shares to which 

the Subscription relates. 

§ 6 Införande i aktiebok m.m. / Entry in the share register etc. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom att de nya 

Aktierna interimistiskt registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan registrering 

hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 8 

nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på Avstämningskonto. 

In the event the Company is a Central Securities Depository Company at the time of Subscription, 

Subscription shall be effected through the Company ensuring the interim registration of the new Shares 

on a VP Account. Following registration at the Swedish Companies Registration Office, the registration 

on a VP Account shall become final. As stated in section 8 below, in certain cases the date of such final 

registration on a VP Account may be postponed. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, verkställs Teckning och tilldelning genom att 

de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos Bolagsverket. 

In the event the Company is not a Central Securities Depository Company at the time of Subscription, 

Subscription shall be effected by the new Shares being entered as Shares in the Company’s share register 

and subsequently being registered at the Swedish Companies Registration Office. 

§ 7 Rätt till vinstutdelning / Entitlement to dividends 

Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till 

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

Teckning verkställts. 

In the event the Company is a Central Securities Depository Company, Shares which are newly issued 

following Subscription shall carry an entitlement to participate in dividends for the first time on the 

next record date for dividends which occurs after Subscription is effected. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning i 

förekommande fall rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det 

att Teckning verkställts. 

In the event the Company is not a Central Securities Depository Company, Shares which are newly 

issued following Subscription shall entitle the holder to a dividend at the first shareholders’ meeting 

following the date which occurs after Subscription is effected. 

§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m. / Recalculation of Subscription Price etc. 

Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer 

Innehavare, vad som följer enligt nedan. 

If the Company carries out any of the measures listed below, the following applies regarding the right 

that the Warrant Holder holds. 

Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att 

Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier. 

Recalculation according to the provisions in this section 8 shall under no circumstances cause the 

Subsription Price to be less than the quota value of the Company’s Shares. 
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A. Fondemission / Bonus Issue 

Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där Teckning görs på sådan tid, att den inte kan 

verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först 

sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter 

emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt 

att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen 

för emissionen. 

In the event the Company carries out a bonus issue, where Subscription is made in such time that it 

cannot be effected by no later than three weeks prior to the general meeting at which a bonus issue 

resolution is to be adopted, Subscription may be effected only after such a shareholder’s meeting has 

adopted a resolution thereon. Shares which vest as a consequence of Subscription effected following the 

bonus issue resolution shall be the subject of interim registration on a VP Account, and accordingly 

shall not be entitled to participate in the bonus issue. Final registration on a VP Account shall take 

place only after the record date for the bonus issue. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska Aktier 

som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya Aktierna tagits upp i 

aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i 

emissionen. 

In the event the Company is not a Central Securities Depository Company at the time a new issue 

resolution is adopted by the shareholders’ meeting, Shares which vest as a consequence of Subscription 

effected through the new Shares being entered in the Company’s share register as interim shares on the 

date of the shareholders meeting’s resolution, shall be entitled to participate in the new issue. 

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Teckningskurs 

liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av. 

Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel: 

In the case of Subscription, which is effected following a bonus issue resolution, a recalculated 

Subscription Price shall be applied, as well as a recalculation of the number of Shares to which each 

Warrant provides an entitlement to Subscribe. The recalculations shall be made by the Company based 

on the following formula: 

 

  föregående Teckningskurs x antalet Aktier före 

fondemissionen / previous Subscription Price x number of 

Shares prior to the bonus issue omräknad Teckningskurs 

/ recalculated 

Subscription Price 

= 

antalet Aktier efter fondemissionen / number of Shares after 

the bonus issue 
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omräknat antal Aktier 

som varje Optionsrätt 

ger rätt att teckna / 

recalculated number of 

Shares that each Warrant 

entitles to subscribe for 

= 

föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att 

teckna x antalet Aktier efter fondemissionen / the previous 

number of Shares that each Warrant entitled to subscribe for x 

number of Shares after the bonus issue 

antalet Aktier före fondemissionen / number of Shares prior 

to the bonus issue 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt efter 

bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter 

avstämningsdagen för emissionen. 

A recalculated Subscription Price and recalculated number of Shares in accordance with the provisions 

above shall be determined as soon as possible after the shareholders’ meeting has adopted a bonus issue 

resolution but, where applicable, shall be applied only after the record date for the bonus issue. 

B. Sammanläggning eller uppdelning (split) / Reverse share split or share split 

Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i 

punkt A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den 

dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear. 

In the occasion of reverse share splitting or share splitting of the Company’s existing Shares, the 

provisions of item A shall apply mutatis mutandis whereupon, where appropriate, the record date shall 

be deemed to be the day on which a reverse share split or share split takes place at Euroclear, upon 

request by the Company. 

C. Nyemission av Aktier / New share issues 

Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller 

mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen på grund 

av Aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Optionsrätt: 

In the case of a new issue with pre-emption rights for the shareholders to subscribe for new Shares in 

exchange for cash payment or payment by way of set-off, the following shall apply with respect to the 

right to participate in the new issue by virtue of Shares which have vested as a consequence of 

Subscription through the exercise of Warrants: 

1. Beslutas emissionen av Bolagets styrelse 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 tillkommit genom 

Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen. 

Where the board of directors resolves to carry out the Share issue contingent upon the approval 

of or pursuant to authorization by the shareholders’ meeting, the resolution of the Share issue 

shall set forth the last date on which Shares issued pursuant to Subscription entitle the 

Warrant Holders to participate in the issue. 

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning – där anmälan om Teckning görs på 

sådan tid, att Teckningen inte kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma som 

beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning. Aktie, som 

tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på Avstämningskonto, vilket 

innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto 

sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 
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Where the shareholders meeting resolves to carry out the issue, Subscription shall be effected, 

where application for Subscription is made at such time that it cannot be effected on or before 

the third week day prior to the shareholders’ meeting which resolves to carry out the Share 

issue, after the resolution on the Share issue by the shareholders’ meeting. Shares which are 

issued based on Subscription effected after the decision of Share issue shall be recorded on an 

interim basis in a VP Account which means that the holders of such Shares are not entitled to 

participate in the issue. Only after the record date of the Share issue the registration in the VP 

Account will become final. 

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer 

tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje 

Optionsrätt berättigar till Teckning av. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 

In the event of Subscription which is effected at such time that a right to participate in the new issue 

does not vest, a recalculated Subscription Price shall be applied, as well as a recalculation of the number 

of Shares to which each Warrant provides an entitlement to Subscribe. The recalculations shall be made 

by the Company based on the following formula: 

 

  föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 

betalkurs under den i emissionsbeslutet fastställda 

teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) / previous 

Subscription Price x the average Share price of the Share 

during the Subscription period set forth in the issue resolution 

(average price of Share) 

omräknad Teckningskurs 

/ recalculated 

Subscription Price 

= 

Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 

framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten / the 

average price of Share increased by the theoretical value of the 

subscription right calculated on the basis thereof 
  

 

 

  föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att 

teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval 

därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten / the 

previous number of Shares that each Warrant provides an 

entitlement to subscribe x the average price of Share increased 

by the theoretical value of the subscription right calculated on 

the basis thereof 

omräknat antal Aktier 

som varje Optionsrätt 

ger rätt att teckna / 

recalculated number of 

Shares that each Warrant 

entitles to subscribe for 

= 

Aktiens genomsnittskurs / the average price of Share 

 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 

teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen 

enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som 
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slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 

köpkurs ska inte ingå i beräkningen.  

The average price of a Share shall be deemed to correspond to the average of the calculated mean values, 

for each trading day during the Subscription Period, of the highest and lowest transaction prices listed 

during the day in accordance with the official quotations on the Marketplace. In the event no 

transaction price is quoted, the bid price which is quoted as the closing price shall instead be included 

in the calculation. Days on which neither a transaction price nor a bid price is quoted shall not be 

included in the calculation. 

Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel: 

The theoretical value of the subscription right shall be calculated according to the following formula: 

  det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt 

emissionsbeslutet x Aktiens genomsnittskurs minus 

teckningskursen för den nya Aktien / the maximum number 

of new Shares which may be issued pursuant to the issue 

resolution x the average price of Share minus the Subscription 

Price for the new Share 

teckningsrättens värde / 

the value of a 

subscription right 

= 

antalet Aktier före emissionsbeslutet / the number of Shares 

prior to the issue resolution 
  

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll. 

In the event a negative value is thereupon obtained, the theoretical value of the subscription right shall 

be set at zero. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt 

ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Teckning som 

verkställs därefter. 

The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares for each Warrant as set 

forth above shall be determined by the Company two Banking Days after the expiration of the 

Subscription Period and shall apply to Subscriptions executed thereafter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för vad 

som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende 

värderingsman utsedd av Bolaget. 

In the event the Company’s shares are not listed or traded on a Market Place, a recalculated 

Subscription Price and recalculated number of Shares in accordance with this item C shall apply. 

Instead of what is stated regarding the average price of Share, the Share price shall be determined by 

an independent valuer appointed by the Company. 

Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt 

berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, varvid det antal Aktier, 

som varje Optionsrätt före omräkning berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på 

Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Optionsrätt efter omräkningar kan berättiga 

till ytterligare Aktier enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på Avstämningskontot sker sedan 
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omräkningarna fastställts. Om Bolaget inte är Avstämningsbolag verkställs Teckning genom att de 

nya Aktierna upptas i aktieboken som interimsaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptas de 

nya Aktierna i aktieboken som aktier. 

During the period until the recalculated Subscription Price and recalculated number of Shares that each 

Warrant entitles to Subscribe for are determined, Subscription shall only be executed on a preliminary 

basis, whereupon the full number of Shares according to the not yet recalculated number of Shares will 

be registered in the VP Account on an interim basis. In addition, it should be noted that the Warrant 

may entitle the Holder to additional shares pursuant to the recalculated number of Shares according 

to section 3 above. Final registration in the VP Account shall be effected following the determination of 

the recalculations. In the event the Company is not a Central Securities Depository Company, 

Subscription shall be effected through the new Shares being entered in the share register as interim 

shares. After the recalculations have been determined, the new Shares shall be entered in the share 

register as Shares. 

D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner / Issue of convertibles or warrants 

Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot 

kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan 

betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om rätten att delta i nyemission på 

grund av Aktie som tillkommit genom Teckning motsvarande tillämpning. 

In the event of an issue of convertible debentures or warrants with pre-emption rights for the 

shareholders and in exchange for cash payment or payment by way of set-off or, with respect to 

warrants, without payment, the provisions of item C, first paragraph, subparagraphs 1 and 2 regarding 

the right to participate in a new issue by virtue of Shares which vest through Subscription shall apply 

mutatis mutandis. 

Vid Teckning som verkställs i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer 

tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje 

Optionsrätt.  Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 

In the event of Subscription for Shares which is exercised at such a time that Subscription is effected 

after adoption of the issue resolution, a recalculated Subscription Price and recalculated number of 

Shares provided by each Warrant shall be applied. The recalculations shall be made according to the 

following formula: 

 

  föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 

betalkurs under den i emissionsbeslutet fastställda 

teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) / previous 

Subscription Price x the average Share price of the share 

during the Subscription Period set forth in the resolution 

approving the issue (average price of Share) 

omräknad Teckningskurs 

/ recalculated 

Subscription Price 

= 

Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde / 

the average price of Share increased by the value of the 

subscription right   
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  föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att 

teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med 

teckningsrättens värde / previous number of Shares to which 

each Warrant provides an entitlement to subscribe for x the 

average price of Share increased by the value of the 

subscription right 

omräknat antal Aktier 

som varje Optionsrätt 

ger rätt att teckna / 

recalculated number of 

Shares that each Warrant 

entitles to subscribe for 

= 

Aktiens genomsnittskurs / average price of Share 

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.  

The average price of Share is calculated in accordance with item C above. 

Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter justering för 

nyemission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges i punkt 

C ovan.  

The value of the subscription right shall be deemed to correspond to the calculated value with 

adjustments for the new issue and the market value calculated in accordance with item C above. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt 

ska fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Teckning som 

verkställs därefter. 

The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares as set forth above shall be 

determined by the Company two Banking Days after the expiration of the Subscription Period and shall 

apply to Subscriptions made after such time. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för vad 

som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende 

värderingsman utsedd av Bolaget. 

In the event the Company’s shares are not listed or traded on a Market Place, a recalculated 

Subscription Price and recalculated number of Shares in accordance with this item D shall apply. 

Instead of what is stated regarding the average price of Share, the Share price shall be determined by 

an independent valuer appointed by the Company. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 

Aktier som belöper på varje Optionsrätt fastställs, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan äga 

motsvarande tillämpning. 

In the event of Subscription for Shares which is effected before the recalculated Subscription Price and 

the recalculated number of Shares provided by each Warrant have been determined, the provisions of 

item C last paragraph above shall be applied. 

E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D / Offer to the shareholers 

in circumstances other than those set forth in subsections A-D 

Vid ett erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att av Bolaget förvärva 

värdepapper eller rättighet av något slag, ska vid Teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom 
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erhållen Aktie inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett 

omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna. Detsamma gäller om Bolaget 

beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut värdepapper eller rättigheter utan 

vederlag. 

In the event the Company, in circumstances other than those set forth in item A-D above, extends an 

offer to the shareholders, subject to shareholders’ pre-emption rights pursuant to the principles set 

forth in the Swedish Companies Act, to acquire securities or rights of any kind from the Company, in 

the event of Subscription which is demanded at such time that the Shares thereby received do not carry 

an entitlement to participate in the offer, a recalculated Subscription Price and recalculated number of 

Shares to which each Warrant provides an entitlement to subscribe shall be applied. The aforesaid shall 

also apply where the Company resolves, in accordance with the aforementioned principles, to distribute 

securities or rights to the shareholders without consideration. 

Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel: 

Recalculations shall be made by the Company in accordance with the following formula: 

 

  föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 

betalkurs under den i erbjudandet fastställda 

anmälningstiden (Aktiens genomsnittskurs) / previous 

Subscription Price x the average share price of the Share 

during the notice period set forth in the offer (the average 

price of Share) 

omräknad Teckningskurs 

/ recalculated 

Subscription Price 

= 

Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till 

deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde) / average 

price of Share increased by the value of the right to participate 

in the offer (the purchase right value) 
  

 

 

 

 

 

  föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att 

teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens 

värde / previous number of Shares to which each Warrant 

provides an entitlement to subscribe for x the average price of 

Share increased by the value of the purchase right 

omräknat antal Aktier 

som varje Optionsrätt 

ger rätt att teckna / 

recalculated number of 

Shares that each Warrant 

entitles to subscribe for 

= 

Aktiens genomsnittskurs / average price of Share 

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
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The average price of Share is calculated in accordance with item C above. 

Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i 

erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt möjligt 

fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan 

bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 

In the event the shareholders have received purchase rights and trading has taken place in such rights, 

the value of the right to participate in the offer shall be deemed to correspond to the purchase right 

value. The purchase right value shall, as far as possible, be determined on basis of the changed market 

value of the Company’s Shares which can be deemed have occurred due to the offer. 

Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska 

omräkningen av Teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges 

ovan, varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den 

marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av 

erbjudandet. Den omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter 

erbjudandetidens utgång och tillämpas vid Teckning som verkställs sedan den omräknade kursen 

fastställts. 

In the event the shareholders have not received purchase rights, or trading in purchase rights has 

otherwise not taken place, the recalculation of the Subscription Price shall take place applying, as far 

as possible, the principles stated above. The purchase right value shall, as far as possible, be determined 

on basis of the changed market value of the Company’s Shares which can be deemed have occurred due 

to the offer. The recalculated Subscription Price shall be determined by the Company as soon as possible 

after expiry of the offer period and applied in conjunction with Subscriptions effected after the 

recalculated price has been determined. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges 

beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman 

utsedd av Bolaget. 

In the event the Company’s Shares are not listed or traded on a Market Place, a recalculated 

Subscription Price and recalculated number of Shares shall be determined. Instead of what is stated 

regarding the average Share price, the Share price shall be determined by an independent valuer 

appointed by the Company. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 

Aktier som belöper på varje Optionsrätt fastställts, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan 

äga motsvarande tillämpning. 

In the event of Subscription for Shares which is effected before the recalculated Subscription Price and 

the recalculated number of Shares provided by each Warrant have been determined, the provisions of 

item C last paragraph above shall be applied. 

F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner / New issue or issue of 

convertibles or warrants 

Vid nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt 

för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller 

teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga Innehavare samma 

företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Innehavare, utan hinder 
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av att Teckning på grund av Optionsrätt inte har verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier som 

Innehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts efter den Teckningskurs som gällde och det 

antal Aktier som belöpte på varje Optionsrätt vid tidpunkten för beslutet om emission. 

In the event of a new issue or issue of convertible debentures or warrants with pre-emption rights for 

the shareholders, in exchange for cash payment or payment by way of set-off or, with respect to 

warrants, without payment, the Company may decide to grant all Warrant Holders the same pre-

emption rights as vest in the shareholders pursuant to the resolution. Notwithstanding that 

Subscription for Shares pursuant to Warrants has not been effected, each Warrant Holder shall 

thereupon be deemed to be the owner of the number of Shares which the Warrant Holder would have 

received had Subscription for Shares been effected at the Subscription Price and the number of Shares 

to which each Warrant provided an entitlement to subscribe, as applicable on the date on which the 

resolution regarding the offer was adopted. 

Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke ha 

motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Innehavaren ska anses vara ägare till ska därvid 

fastställas efter den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje Optionsrätt 

vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.  

In the event the Company resolves to extend to the shareholders such an offer as referred to in item E 

above, the provisions of the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis. The number of Shares 

which Warrant Holders shall be deemed to own shall thereupon be determined based on the 

Subscription Price and the number of Shares to which each Warrant provided an entitlement to 

subscribe, as applicable on the date on which the resolution regarding the offer was adopted. 

Om Bolaget skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i punkt 

F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E av Teckningskursen inte äga rum. 

In the event the Company decides to grant the Warrant Holders pre-emption rights in accordance with 

the provisions of this item F, no recalculation of the Subscription Price shall take place pursuant to item 

C, D or E. 

G. Kontant utdelning till aktieägarna / Cash dividend to the shareholders 

Vid kontant utdelning till aktieägarna, som innebär att dessa erhåller utdelning som tillsammans 

med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar överstiger 30 procent av de befintliga 

Aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen 

för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid 

Teckning som påkallas på sådan tid att Aktie som erhålls när Teckningen verkställs inte medför rätt 

till utdelningen tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på 

varje Optionsrätt. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som 

överstiger 30 procent av Aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär 

utdelning). 

In the event of a cash dividend to the shareholders, entailing that the shareholders receive dividends 

which, together with other dividends paid out during same financial year, exceed 30 percent of the 

existing Share’s average price during a period of 25 trading days immediately prior to the day on which 

the board of directors of the Company publishes its intention to submit a proposal to the shareholders’ 

meeting regarding such dividend, in the event Subscription is demanded at such time that the Shares 

thereby received do not carry an entitlement to receive such dividend, a recalculated Subscription Price 

and a recalculated number of Shares to which each Warrant provides an entitlement to subscribe shall 
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be applied. The recalculation shall be based on the part of the total dividend which exceeds 30 percent 

of the Share’s average price during the aforementioned period (extraordinary dividend). 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 

The recalculation shall be made by the Company in accordance with the following formula: 

 

  föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 

betalkurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 

den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär 

utdelning (Aktiens genomsnittskurs) / previous Subscription 

Price x the average Share price of the Share during a period of 

25 trading days calculated from the day on which the Share is 

quoted without any right to dividend (the average price of 

Share) 

omräknad Teckningskurs 

/ recalculated 

Subscription Price 

= 

Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 

utdelning som utbetalas per Aktie / average price of Share 

increased by the extraordinary dividend paid per Share   

 

 

  föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att 

teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med den 

extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie / previous 

number of Shares that each Warrant entitles to subscribe for x 

the average price of Share increased by the extraordinary 

dividend paid per Share 

omräknat antal Aktier 

som varje Optionsrätt 

ger rätt att teckna / 

recalculated number of 

Shares that each Warrant 

entitles to subscribe for 

= 

Aktiens genomsnittskurs / average price of Share 

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

The average price of Share is calculated in accordance with item C above. 

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje 

Optionsrätt fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den ovan angivna perioden om 25 

handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 

The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares provided by each Warrant 

shall be determined by the Company two Banking Days after the expiry of the above-stated period of 25 

trading days and shall be applied to Subscription effected thereafter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats och det beslutas om 

kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med 

andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 30 procent av Bolagets värde, 

ska, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt 

till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal 
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Aktier enligt denna punkt G. Härvid ska Bolagets värde per aktie ersätta Aktiens genomsnittskurs i 

formeln. Bolagets värde per aktie ska bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. 

Omräkningen ska således baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 30 

procent av Bolagets värde enligt ovan (extraordinär utdelning). 

In the event of the Company’s Shares are not listed or traded on a Market Place, and a resolution is 

adopted regarding a cash dividend to the shareholders entailing that the shareholders receive a dividend 

which, together with other dividends paid out during the same financial year, exceeds 30 percent of the 

Company’s value, in conjunction with applications for Subscription which take place at such time that 

the Shares thereby received do not carry an entitlement to receive such dividend, a recalculated 

Subscription Price and a recalculated number of Shares shall be applied in accordance with this item G. 

The Company’s value shall thereupon replace the Share’s average price in the formula. The Company’s 

value shall be determined by an independent valuer appointed by the Company. The recalculation shall 

thus be based on the aggregate dividend referred to above (extraordinary dividend). 

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 

Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C, 

sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 

In conjunction with Subscription which is effected during the period pending determination of a 

recalculated Subscription Price and recalculated number of Shares to which each Warrant provides an 

entitlement to Subscribe, the provisions of item C, final paragraph above shall apply mutatis mutandis. 

H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna / Reduction in the share 

capital with repayment to the shareholders 

Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräknad 

Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt. 

In the event of a reduction in the share capital with repayment to the shareholders, a recalculated 

Subscription Price and a recalculated number of Shares provided by each Warrant shall be applied. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel: 

Recalculations shall be made by the Company in accordance with the following formula: 

 

  föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 

betalkurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 

den dag då Aktien noteras utan rätt till återbetalning 

(Aktiens genomsnittskurs) / previous Subscription Price x the 

Share’s average listed price during a period of 25 trading days 

calculated commencing the day on which the Shares were 

listed without the right to participate in the repayment (the 

average price of Share) 

omräknad Teckningskurs 

/ recalculated 

Subscription Price 

= 

Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 

återbetalas per Aktie / the average price of Share increased by 

the amount repaid per Share   
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  föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att 

teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 

återbetalas per Aktie / previous number of Shares to which 

each Warrant provides an entitlement to subscribe x the 

average price of Share increased by the amount repaid per 

Share 

omräknat antal Aktier 

som varje Optionsrätt 

ger rätt att teckna / 

recalculated number of 

Shares that each Warrant 

entitles to subscribe for 

= 

Aktiens genomsnittskurs / average price of Share 

  

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

The average price of Share is calculated in accordance with item C above. 

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: 

In making a recalculation pursuant to the above where the reduction takes place through redemption 

of Shares, instead of using the actual amount which is repaid per Share a calculated repayment amount 

shall be used as follows: 

 

  det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat 

med Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 

handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan 

rätt till deltagande i nedsättningen (Aktiens 

genomsnittskurs) / the actual amount that has been repaid 

per redeemed Share reduced by the average Share price of the 

Shares during a 25 day period immediately prior to the day the 

Share is quoted without the right to participate in the 

reduction (the average price of Share) 

beräknat 

återbetalningsbelopp per 

Aktie / calculated 

repayment per Share 

= 

det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av 

en Aktie minskat med talet 1 / the number of Shares in the 

Company that serves as basis for the redemption of Shares 

reduced with the number 1 
  

  

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

The average price of Share is calculated in accordance with item C above. 

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje 

Optionsrätt fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 

handelsdagar och tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 

The recalculated Subscription Price and the recalculated number of Shares provided by each Warrant 

shall be determined by the Company two Banking Days after the expiry of the stated period of 25 trading 

days and shall be applied to Subscriptions effected thereafter. 
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Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal 

Aktier varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C, sista 

stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 

In conjunction with Subscriptions which are effected during the period pending determination of a 

recalculated Subscription Price and recalculated number of Shares to which each Warrant provides an 

entitlement to Subscribe, the provisions of item C, final paragraph above, shall apply mutatis mutandis. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges 

beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman 

utsedd av Bolaget. 

In the event the Company’s shares are not listed or traded on a Market Place, a recalculated 

Subscription Price and recalculated number of Shares shall be determined. In lieu of the provisions 

regarding the average Share price, the value of the Shares shall thereupon be determined by an 

independent valuer appointed by the Company.  

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 Teckningskursen och antal Aktier som varje Optionsrätt 

berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan. 

If the share capital of the Company is reduced by redemption of Shares with repayment to the 

shareholders, which reduction is not mandatory, or if the Company – without it being a question of 

reduction of the share capital – would repurchase treasury shares but, in the opinion of the Company, 

such repurchase with regard to its technical framing and economic effects should be equated with a 

reduction which is mandatory, a recalculation of the Subscription Price and the number of Shares that 

each Warrant entitles the Warrant Holder to Subscribe for shall be made by the Company, to the extent 

possible by the application of the principles stated above. 

I. Ändamålsenlig omräkning / Appropriate recalculation 

Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses 

bedömning tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens 

tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska 

kompensation som Innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen 

genomföra omräkningen av Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje 

Optionsrätt på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat. 

In the event of the Company carries out any measure as referred to in item A-E, G, H or M and where, 

in the Company’s board’s opinion, in light of the technical structure of the measure or for any other 

reason, application of the prescribed recalculation formula cannot take place or results in the financial 

compensation received by the Warrant Holders being unreasonable compared with the shareholders, 

the board of directors shall carry out the recalculation of the Subscription Price and the number of 

Shares provided by each Warrant in such manner as the board deems appropriate in order to obtain a 

reasonable result. 

J. Avrundning / Rounding 

För fastställande av omräknad Teckningskurs ska Teckningskursen avrundas till två decimaler. 
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For the determination of recalculated Subscription Price, the Subscription Price shall be rounded to two 

decimal places. 

K. Likvidation / Liquidation 

Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller oavsett 

likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation vunnit laga 

kraft eller inte. 

In the event of liquidation pursuant to Chapter 25 of the Swedish Companies Act, no further 

Subscription may be effected. The aforesaid shall apply irrespective of the reasons for the liquidation 

and irrespective of whether or not the order that the Company be placed into liquidation has become 

final. 

Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om 

Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen ska Innehavarna genom 

meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om att 

Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 

Simultaneously with the notice convening the shareholders’ meeting and prior to the shareholders’ 

meeting is to consider the issue of whether the Company is to be placed into voluntary liquidation 

pursuant to Chapter 25, section 1, of the Swedish Companies Act, the Warrant Holders shall be given 

notice thereof by the Company in accordance with section 9 below. The notice shall inform the Warrant 

Holders that Subscription may not be effected after the shareholders’ meeting has adopted a resolution 

regarding liquidation. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska Innehavare 

– oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – ha rätt att göra 

anmälan om Teckning av Aktier med utnyttjande av Optionsrätten från den dag då meddelandet 

lämnats. Det gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 

bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

In the event the Company gives notice that it is considering entering into voluntary liquidation, 

notwithstanding the provisions of section 3 regarding the earliest date for demanding Subscription, the 

Warrant Holders shall be entitled to apply for Subscription for Shares through exercise of Warrants 

commencing the day on which notice is given. However, the aforesaid shall apply only where 

Subscription can be effected not later than the tenth calendar day prior to the shareholders’ meeting at 

which the issue of the Company’s liquidation is to be addressed. 

L. Fusion / Merger 

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget 

ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Teckning därefter inte ske. 

In the event the shareholders’ meeting approves a merger plan pursuant to Chapter 23, section 15, of 

the Swedish Companies Act whereby the Company is to be merged in another company, Subscription 

may thereafter not be demanded. 

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 

Innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet 

ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska 

Innehavarna erinras om att Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet 

med vad som angivits i föregående stycke. 
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Not later than two months prior the shareholders’ meeting which is to consider the issue of approving 

the above merger, the Warrant Holders shall be given notice thereof in accordance with section 9 below. 

The notice shall contain information about the merger plan and information that Subscription may not 

be effected after the shareholders’ meeting has adopted a resolution regarding the merger in accordance 

with the paragraph above. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Innehavare äga rätt att påkalla 

Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan 

verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska 

uppgå i annat bolag, ska godkännas. 

In the event the Company gives notice of a proposed merger in accordance with the above, Warrant 

Holders shall be entitled to apply for Subscription commencing the date on which notice of the proposed 

merger was given, provided that Subscription can be effected not later than three weeks prior to the 

date of the shareholders’ meeting at which the merger plan whereby the Company is to be merged in 

another company is to be approved. 

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget 

ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla. 

The following shall apply if the Company’s board of directors prepares a merger plan pursuant to 

Chapter 23, section 28, of the Swedish Companies Act, whereby the Company is to be merged in another 

company. 

Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, 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 påkallande av Teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny 

sista dag för påkallande av Teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från 

offentliggörandet. 

In the event a Swedish parent company owns all Shares in the Company, and the board of directors of 

the company announces its intention to prepare a merger plan pursuant to the statutory provision 

referred to in the preceding paragraph, in the event the final date for demanding Subscription pursuant 

to section 3 above falls on a day after such announcement, the Company shall establish a new final date 

for demanding Subscription (the expiration date). The expiration date shall be a day within 60 days 

from the announcement. 

M. Delning / De-merger 

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen varigenom 

Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera 

aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett 

omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna, enligt principerna för extraordinär 

utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på den del av Bolagets tillgångar och skulder 

som övertas av övertagande bolag. 

In the event the shareholders’ meeting approves a de-merger plan pursuant to Chapter 24, section 17, of 

the Swedish Companies Act whereby the Company shall be demerged through part of the Company’s 

assets and liabilities being taken over by one or more limited companies in exchange for consideration 

to the Company’s shareholders, a recalculated Subscription Price and a recalculated number of Shares 

to which each Warrant provides an entitlement to subscribe shall be applied in accordance with the 
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principles regarding extraordinary dividends as set forth in item G above. The recalculation shall be 

based on the part of the Company’s assets and liabilities assumed by the takeover company. 

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag 

till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga motsvarande 

tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära Teckning upphör samtidigt med registreringen 

enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Innehavaren ska ske senast två månader 

innan delningsplanen underställs bolagsstämman. 

In the event all of the Company’s assets and liabilities are taken over by one or more limited companies 

in exchange for consideration to the Company’s shareholders, the provisions regarding liquidation as 

set forth in item K above shall apply mutatis mutandis, entailing inter alia that the right to request 

Subscription shall terminate simultaneously with registration pursuant to Chapter 24, section 27, of 

the Swedish Companies Act and that Warrant Holders must be given notice thereof not later than two 

months prior to the date on which the de-merger plan is submitted to the shareholders’ meeting. 

N. Tvångsinlösen / Compulsory redemption of shares 

Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av 

Aktierna i Bolaget, och offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i 

sista stycket punkt L sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning. 

In the event a Swedish parent company, on its own or together with a subsidiary, owns more than 90 

percent of the Shares and more than 90 percent of the voting rights in respect of all of the Shares in the 

Company, and where the parent company announces its intention to commence a buy-out procedure, 

the provisions of the final paragraph of item L regarding the expiration date shall apply mutatis 

mutandis. 

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Innehavare äga 

rätt att göra sådant påkallande fram till och med slutdagen. Bolaget ska senast fem veckor före 

slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra Innehavarna om denna rätt samt att påkallande 

av Teckning inte får ske efter slutdagen. 

If the announcement has been made in accordance with the provisions above in this subsection, 

Warrant Holders shall be entitled to demand Subscription until the expiration date. The Company must 

give notice to the Warrant Holders in accordance with section 9 below, not later than five weeks prior 

to the expiration date, informing them of this right and the fact that they may not demand Subscription 

after the expiration date. 

Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska avgöras av 

skiljemän, får Optionsrätten inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom en 

dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken Teckning får ske löper ut 

dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Innehavaren ändå rätt att utnyttja Optionsrätten 

under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft. 

If the majority shareholder, pursuant to Chapter 22, section 6, of the Swedish Companies Act, has 

submitted a request that a buy-out dispute be resolved by arbitrators, the Warrants may not be 

exercised for Subscription until the buy-out dispute has been settled by an award or decision that has 

become final. If the period within which Subscription may take place expires prior thereto, or within 

three months thereafter, a Warrant Holder nevertheless has the right to exercise the Warrant within 

three months after the date on which the ruling became final. 
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O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning / Cease or lapse of liquidation, 

merger or de-merger 

Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter beslut om 

likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till Teckning återinträda 

om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller. 

Notwithstanding the provisions of item K, L and M that Subscription may not be effected following a 

resolution regarding liquidation or approval of a merger plan or de-merger plan, the right to 

Subscription shall be reinstated in the event the liquidation ceases or the issue of a merger or de-merger 

lapses. 

P. Konkurs eller företagsrekonstruktion / Bankruptcy or company reorganization order 

Vid Bolagets konkurs eller om beslut fattas om att Bolaget ska bli föremål för företagsrekonstruktion 

får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt inte ske. Om konkursbeslutet eller beslutet om 

företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning. 

In the event of the Company’s bankruptcy or where a decision is taken that the Company shall be the 

subject of a company reorganization order, Subscription may not take place through exercise of 

Warrants. Where the bankruptcy order or the Company reorganization order is set aside by a higher 

court, the entitlement to Subscribe shall be reinstated. 

Q. Byte av redovisningsvaluta / Change in accounting currency 

Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara bestämt 

i annan valuta än svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta som 

aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs som 

använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet. 

In the event the Company effects a change in the accounting currency, entailing that the Company’s 

share capital shall be established in a currency other than Swedish crowns, the Subscription Price shall 

be recalculated in the same currency as the share capital. Such currency recalculation shall take place 

applying the exchange rate which was used to recalculate the share capital in conjunction with the 

change in currency. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som 

verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan. 

A recalculated Subscription Price in accordance with the provisions above shall be determined by the 

Company and shall be applied to Subscriptions effected commencing the day on which the change in 

the accounting currency takes effect. 

R. Motsvarande villkor för kupongbolag / Equivalent terms and conditions for companies 

that are not Central Securities Depository Companies 

I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid 

omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas jämförlig 

tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag. 

In cases where the provisions concerning recalculation refer to the record date and, at the time of the 

recalculation, the Company is not a Central Securities Depository Company, a comparable date used 

in equivalent terms and conditions for companies that are not Central Securities Depository Companies 

shall apply instead of the record date. 
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§ 9 Meddelanden / Notices 

Meddelanden rörande Optionsrätterna ska skriftligen genom brev eller e-post tillställas varje 

Innehavare under adress som är känd för Bolaget.  

Notices relating to the Warrants must be provided in writing to each Warrant Holder to an address 

which is known to the Company. 

§ 10 Ändring av villkor / Amendments of the terms and conditions 

Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån 

lagstiftning, domstolsavgörande, Euroclears eller myndighetsbeslut gör det nödvändigt att ändra 

villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt 

eller nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter inte i något hänseende försämras. 

The Company’s board of directors shall be entitled, on behalf of the Warrant Holders, to amend these 

terms and conditions to the extent that any legislation, court decision or public authority decision 

renders necessary such amendment or where, in the board’s opinion, for practical reasons it is otherwise 

appropriate or necessary to amend the terms and conditions, and the rights of the Warrant Holders are 

thereupon not prejudiced in any respect. 

§ 11 Sekretess / Confidentiality 

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om 

Innehavare. Bolaget äger rätt att i förekommande fall få följande uppgifter från Euroclear om 

Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister: 

i) Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress; 

ii) antal Optionsrätter. 

None of the Company, the institution maintaining a Warrant Holder’s account or Euroclear may 

disclose information about a Warrant Holder to any third party without authorization. The Company 

shall be entitled to obtain the following information from Euroclear regarding a Warrant Holder’s 

account in the Company’s central securities depository register: 

i) the Warrant Holder’s name, personal identification number or other identification number 

and address and;  

ii) the number of Warrants. 

§ 12 Tillämplig lag / Governing law 

Svensk lag gäller för dessa Optionsrätter och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i 

anledning av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid 

sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget. 

These Warrants and legal issues relating thereto shall be governed by Swedish law. Proceedings arising 

from this agreement shall be brought in the district court where the registered office of the Company is 

situated or any other forum whose authority is accepted in writing by the Company. 

___________ 
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Styrelsens i Truecaller AB, org. nr. 559278-2774 (”Bolaget”), förslag till beslut om införande av 

ett långsiktigt aktieprogram, ändringar i bolagsordningen och säkringsåtgärder i anledning av 

programmet (punkt 18) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om: 

 

(A) införande av ett långsiktigt aktieprogram (”Aktieprogram 2022”) för anställda i Truecaller-

koncernen;  

 

(B) ändringar i bolagsordningen varigenom möjligheten att emittera inlösen- och omvandlingsbara 

C-aktier införs; samt 

 

(C) säkringsåtgärder i anledning av Aktieprogram 2022, bestående av: 

 

(I) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och 

omvandlingsbara C-aktier;  

(II) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier; samt  

(III) överlåtelser av egna stamaktier av serie B till deltagare i Aktieprogram 2022 (anställda i 

Truecaller-koncernen). 

 

Om erforderlig majoritet inte uppnås under punkt 18 (C), föreslår styrelsen att årsstämman godkänner 

att Bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part (punkt 18 (D)). 

 

Införande av Aktieprogram 2022 (punkt 18 (A)) 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Aktieprogram 2022 i enlighet med 

nedan. 

  

Syfte och skälen till förslaget 

Truecaller har under ett antal år beslutat om långsiktiga incitamentsprogram. Styrelsen har vid 

utvärdering av tidigare incitamentsprogram funnit att det vore ändamålsenligt att på årsstämman 

besluta om att införa ett nytt incitamentsprogram och då anpassa strukturen i syfte att på ett mer 

ändamålsenligt sätt kunna rekrytera, belöna och behålla värdefulla medarbetare samt att främja och 

skapa en långsiktig delaktighet i Truecaller-koncernen och därigenom uppnå ökad intressegemenskap 

mellan medarbetarna och Truecallers aktieägare. Aktieprogram 2022 är utformat för att skapa 

långsiktiga incitament för medlemmar av koncernledningen och vissa andra anställda för att förbättra 

Truecallers utveckling och skapa långsiktiga värden. Mot bakgrund av nedan föreslagna villkor, 

tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna Aktieprogram 

2022 är väl avvägt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. 

  

Beskrivning av Aktieprogram 2022 

 

1. Aktieprogram 2022 omfattar högst 5 100 000 stamaktier av serie B i Truecaller, vilket motsvarar 

cirka 1,36 procent av samtliga utgivna aktier och cirka 0,64 procent av samtliga röster i 

Truecaller.1 

 
1 Utan beaktande av utspädning till följd av utnyttjande av teckningsoptioner utgivna enligt tidigare incitamentsprogram. 



   

 

 

2. Aktieprogram 2022 föreslås inkludera ledande befattningshavare och nyckelpersoner (“Grupp 

1”) tillsammans med vissa andra anställda (”Grupp 2”) (tillsammans ”Deltagarna”).  

 

3. Det föreslås att Aktieprogram 2022 ska bestå av möjligheten att vederlagsfritt erhålla stamaktier 

av serie B i Truecaller (”Prestationsaktier”) under förutsättning av uppfyllandet av 

prestationsvillkoret under vissa mätperioder ("Prestationsperioderna").  

 

4. Enligt Aktieprogram 2022 kommer Deltagarna kostnadsfritt att erhålla ett visst antal rätter som 

ger Deltagarna rätt att erhålla ett visst antal stamaktier av serie B i Bolaget efter utgången av en 

intjänandeperiod om tre år för vissa Deltagare och tre respektive fyra år för vissa Deltagare 

(”Prestationsaktierätter”). Vid genomförandet av Aktieprogram 2022 ger varje 

Prestationsaktierätt innehavaren rätt till en (1) stamaktie av serie B (under förutsättning att 

Aktieprogrammet 2022:s prestationsvillkor uppnås). Deltagare som deltar i befintliga 

incitamentsprogram i Truecaller-koncernen (”Deltagare i Tidigare Program”) ska erhålla 

tilldelning av alla Prestationsaktier i juni 2026. Deltagare som inte deltar i befintliga 

incitamentsprogram i Truecaller-koncernen (”Nya Deltagare”) ska erhålla tilldelning av 1/2 av 

Prestationsaktierna i juni 2025 och tilldelning av 1/2 av Prestationsaktierna i juni 2026. Eventuell 

tilldelning av stamaktier av serie B enligt Prestationsaktierätterna kommer att vara föremål för 

uppfyllandet av prestationsvillkoret, som anges nedan, och kommer i allmänhet att kräva att 

Deltagaren behåller sin anställning tills respektive tilldelningstillfälle 

("Intjänandeperioden"). 

 

5. Tilldelningen per Deltagare i Grupp 1 sker beroende på prestation och position inom koncernen 

och kan uppgå till högst 100 000 Prestationsaktierätter. Antalet Deltagare i Grupp 1 ska uppgå 

till högst 30 personer. 

 

6. Tilldelningen per Deltagare i Grupp 2 sker beroende på prestation och position inom koncernen 

och kan uppgå till högst 40 000 Prestationsaktierätter. Antalet Deltagare i Grupp 2 ska uppgå 

till högst 350 personer. 

 

7. För full tilldelning måste Bolaget uppnå en kombination av intäktstillväxt (%) och justerad 

EBITDA (%) om minst 50 procent årligen, i genomsnitt, under de tre räkenskapsår som föregår 

respektive tilldelningsdatum. För det fall prestationsvillkoret understiger 50 procent ska 

tilldelningen av Prestationsaktier minska linjärt och för det fall prestationsvillkoret understiger 

25 procent ska ingen tilldelning av Prestationsaktier ske. Följaktligen löper Prestationsperioden 

för Deltagare i Tidigare Program under räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 medan 

Prestationsperioderna för Nya Deltagare löper under räkenskapsåren 2022, 2023 och 2024 för 



   

 

1/2 av Prestationsaktierna och under räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 för 1/2 av 

Prestationsaktierna. 

 

8. Den faktiska tilldelningen av Prestationsaktierätter till Deltagarna inom de ramar som anges 

ovan beslutas av styrelsen och kan komma att reduceras proportionellt utifrån respektive 

persons prestation och tid som anställd i Bolaget.  

 

9. Rätten att erhålla stamaktier av serie B enligt Prestationsaktierätterna är knuten till 

anställningen i Truecaller-koncernen. Upphör anställningen i Truecaller-koncernen på grund 

av arbetsbrist, sjukdom, vid pensionsavgång med av Bolaget godkänd successionsplan eller 

liknande får Deltagaren behålla ännu ej intjänade Prestationsaktierätter pro rata i förhållande 

till hur lång tid som vid anställningens upphörande förflutit sedan tidpunkten för tilldelning av 

Prestationsaktierätter, varefter resterande rätter förfaller. Upphör anställningen i Truecaller-

koncernen av annan anledning före utgången av Intjänandeperioden förfaller i normalfallet 

samtliga Prestationsaktierätter. Prestationsaktierätter ska inte utgöra värdepapper och får inte 

överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av Deltagaren. 

 

10. Eventuell tilldelning av Prestationsaktier (intjänande) är beroende av i vilken utsträckning 

prestationsvillkoret uppfylls under relevant Prestationsperiod, varigenom det fastställs i vilken 

utsträckning (om någon) Prestationsaktierätterna ger Deltagarna rätt att erhålla stamaktier av 

serie B i Truecaller vid utgången av Intjänandeperioden. Efter varje Prestationsperiod kommer 

Bolaget att lämna information till aktieägarna om i vilken utsträckning prestationsvillkoret har 

uppfyllts. Totalt kan högst en Prestationsaktie tilldelas per Prestationsaktierätt (oaktat 

eventuell omräkning enligt villkoren för Aktieprogram 2022). 

 

11. Förutsatt att prestationsvillkoret har uppnåtts under Prestationsperioderna och att Deltagaren 

har kvarstått i sin anställning (såvida inte särskilda förutsättningar är för handen) ska 

tilldelning av alla Prestationsaktier ske i juni 2026 för Deltagare i Tidigare Program samt 

tilldelning av 1/2 av Prestationsaktierna ske i juni 2025 och tilldelning av 1/2 av 

Prestationsaktierna ske i juni 2026 för Nya Deltagare. 

 

12. Vid bedömning av det slutliga utfallet för intjänandet avseende Prestationsaktierätterna ska 

styrelsen pröva om nivån för tilldelning av aktier är rimlig i förhållande till Truecallers 

finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om 

styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera tilldelningen till en lägre nivå som styrelsen 

bedömer som lämplig. 

 

13. För att likställa Deltagarnas intressen med aktieägarnas kommer Truecaller att kompensera för 

lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar till aktieägarna under 

Intjänandeperioden genom att antalet aktier som varje Prestationsaktierätt berättigar till ökas 

och/eller prestationsvillkoret justeras. Prestationsvillkoret och/eller antalet stamaktier av serie 

B i Truecaller som varje Prestationsaktierätt berättigar till kan komma att omräknas på grund 

av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, extraordinär 

utdelning, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Överlåtelse av 



   

 

aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion, kontrollägarskifte eller liknande 

åtgärder. 

 

14. Styrelsen ska fastställa de närmare villkoren för Aktieprogram 2022 och styrelsen ska ha rätt att 

på grund av bolagshändelser, marknadsförutsättningar, lokal lagstiftning eller andra regler, 

regelförändringar, eller andra händelser göra avvikelser från eller justering av villkoren för 

Aktieprogram 2022, eller avräkna samtliga eller delar av Prestationsaktierna kontant. 

 

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal  

Kostnaderna för Aktieprogram 2022, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt 

redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över Intjänandeperioden. Beräkningen har utförts med 

följande antaganden: (i) en aktiekurs för Truecallers stamaktie av serie B om 64 kronor baserat på 

stängningskursen den 21 april 2022, (ii) ingen utdelning lämnas av Truecaller under Aktieprogram 2022 

och (iii) en bedömning av Prestationsaktier intjänade under perioden om 70 procent, (iv) en 

personalomsättning om 10 procent per år. Sammantaget kan detta ge en maximal kostnad för 

Aktieprogram 2022 om cirka 160 MSEK, exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för utgående sociala 

avgifter beräknas uppgå till cirka 160 MSEK vid en antagen årlig kursuppgång om 45 procent under 

Intjänandeperioden.  

 

Den förväntade årliga kostnaden, inklusive årliga sociala avgifter om cirka 40 MSEK, motsvarar cirka 23 

procent av Truecallers totala personalkostnader. 

 

Givet ovanstående antaganden avseende omfattning och kostnader, samt att Aktieprogram 2022 införts 

under 2020 istället, beräknas att nyckeltalet resultat per aktie för helår 2021 hade minskat från 0,72 

kronor till cirka 0,50 kronor. 

 

Styrelsen bedömer att de positiva effekter på resultatet som förväntas bli följden av ökat aktieägande 

bland ledande befattningshavare och övriga anställda, vilka kan komma att ökas ytterligare genom 

Aktieprogram 2022, uppväger kostnaderna relaterade till Aktieprogram 2022. 

 

Utspädning 

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier uppgår antalet aktier i Aktieprogram 2022 till 5 100 000 

stamaktier av serie B i Truecaller, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 1,36 procent av 

aktiekapital och cirka 0,64 procent av antalet röster baserat på antalet utgivna aktier per dagen för detta 

förslag. 

 

Beredning av förslaget, etc. 

Förslaget till Aktieprogram 2022 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Förutom de 

tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att 

omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren. 

 

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram 

Truecallers pågående aktierelaterade incitamentsprogram och den rörliga ersättningen till ledande 

befattningshavare kommer att beskrivas i årsredovisningen för 2021 i not 7 till koncernredovisningen. 

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare som publiceras på Truecallers webbplats beskriver hur Truecaller tillämpar sina 



   

 

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med aktiebolagslagen och svensk kod 

för bolagsstyrning. 

 

Ändringar i bolagsordningen (punkt 18 (B))  

För att möjliggöra emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier under Aktieprogram 2022 

föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra § 6 i Bolagets bolagsordning i enlighet med 

följande. Ändringen av § 6 i Bolagets bolagsordning innebär även att preferensaktieslagen tas bort, 

vilket innebär att Bolaget enbart kommer att kunna emittera stamaktier av serie A och B och C-aktier 

enligt den nya bolagsordningen. 

Dessa ändringar innebär att § 6 i Bolagets bolagsordning får följande lydelse. 

 

Föreslagen lydelse 

§ 6 Aktieslag 

Aktier kan utges i tre aktieslag, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och C-aktier. 

Stamaktier av serie A har 10 röster, stamaktier av serie B har en röst och C-aktier har en röst. 

Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.  

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika 

del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar 

aktiens kvotvärde.  

Beslutar Bolaget att emittera nya stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och C-aktier, mot 

annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B 

och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal 

aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär 

företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte 

sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska 

aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån 

detta inte kan ske, genom lottning.  

Beslutar bolaget i samband med en kontantemission eller kvittningsemission att inte ge ut 

aktier av samtliga aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att 

teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.   

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid 

emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i 

möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 

förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier 

av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte 

innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring 

av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.  

Stamaktie serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktie av serie B. 

Framställan om omvandling ska göras skriftligen av aktieägare till bolagets styrelse. Därvid ska 

anges hur många aktier som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte ska avse 

vederbörandes hela innehav, vilka av dessa som omvandlingen ska avse. Bolagets styrelse är 

skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträde behandla 



   

 

ärendet. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är 

verkställd när registrering skett hos Bolagsverket samt i den av Euroclear Sweden förda 

aktieboken.  

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på 

begäran av ägare av C-aktier och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom 

inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut 

fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför 

erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde. 

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av 

underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens 

tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut 

registrerats. C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till 

stamaktie av serie B. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos 

Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett hos Bolagsverket samt i den av 

Euroclear Sweden förda aktieboken. 

 

Säkringsåtgärder i anledning av programmet (punkt 18 (C)) 

Styrelsen har beaktat olika metoder för att säkra den finansiella exponeringen och för överlåtelse av 

aktier enligt Aktieprogram 2022, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part. 

Styrelsen anser att riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier, samt överlåtelse av dessa 

aktier till Deltagarna (efter omvandling till stamaktier av serie B) är den mest kostnadseffektiva och 

flexibla metoden för att säkra den finansiella exponeringen och för överlåtelse av egna aktier enligt 

Aktieprogram 2022. 

Då kostnaderna i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kostnaderna för överlåtelse av 

egna aktier, föreslår styrelsen som huvudalternativ att den finansiella exponeringen säkras genom detta 

förfarande (punkt 18 (C)). 

Om erforderlig majoritet inte uppnås under punkt 18 (C) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman 

godkänner att Bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part (punkt 18 (D)). 

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara 

C-aktier (punkt 18 (C) (I)) 

Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock senast före nästkommande årsstämma, 

besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. 

För emissionen ska följande villkor gälla. 

• Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 5 100 000. 

• De nya C-aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av en i 

förväg vidtalad extern part. 

• Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för 

aktieteckningen.2 

• De nya aktierna av serie C ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) 

och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen (2005:551). 

 
2 Aktiens kvotvärde är per dagen för detta förslag 0,002 kronor. 



   

 

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och 

omvandlingsbara C-aktier (punkt 18 (C) (II)) 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och 

omvandlingsbara C-aktier i Bolaget på följande villkor. 

• Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i 

Bolaget. 

• Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2023. 

• Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 5 100 000. 

• Återköp ska ske till det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning enligt punkt 18 

(C) (I) ovan. 

• Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. 

• Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet. 

• Återköp ska även kunna ske av så kallad interimsaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad 

Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. 

Återköpet av egna aktier utgör en integrerad del av Aktieprogram 2022:s säkringsåtgärder. Syftet med 

den föreslagna återköpsmöjligheten är att Bolaget på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna fullgöra sina 

åtaganden enligt Aktieprogram 2022. 

 

Beslut om överlåtelser av egna stamaktier av serie B till Deltagare i Aktieprogram 2022 (punkt 

18 (C) (III)) 

Styrelsen föreslår att de aktier som emitteras och återköps i enlighet med punkterna 18 C (I) och (II) 

ovan, efter omvandling till stamaktier av serie B, får överlåtas enligt Aktieprogram 2022. 

Överlåtelser av Bolagets egna stamaktier av serie B till Deltagare i Aktieprogram 2022 får ske på följande 

villkor. 

• Överlåtelser får ske endast av stamaktier av serie B i Bolaget, varvid högst 5 100 000 stamaktier 

av serie B i Bolaget får överlåtas vederlagsfritt till Deltagare i Aktieprogram 2022. 

• Rätt att vederlagsfritt förvärva stamaktier av serie B i Bolaget ska – med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma Deltagarna i Aktieprogram 2022. 

• Överlåtelser av stamaktier av serie B i Bolaget ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de 

övriga villkor som Deltagare i Aktieprogram 2022 har rätt att tilldelas aktier. 

• Antalet stamaktier av serie B i Bolaget som kan komma att överlåtas inom ramen för 

Aktieprogram 2022 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, 

företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser. 

 

Ingående av aktieswapavtal med tredje part (punkt 18 (D)) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten 18 (C) ovan 

inte kan uppnås, fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som Aktieprogram 2022 förväntas 

medföra genom att Bolaget på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, 

varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier av serie B i Bolaget till 

Deltagarna. 

Annan information 



   

 

Villkor  

Årsstämmans beslut om implementering av Aktieprogram 2022 enligt punkt 18 (A) ovan är villkorat av 

att årsstämman beslutar antingen i enlighet med styrelsens förslag under punkt 18 (B) och punkt 18 (C) 

eller i enlighet med styrelsens förslag under punkt 18 (D). 

Majoritetskrav 

Årsstämmans beslut enligt punkten 18 (A) ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de avgivna 

rösterna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten 18 (B) ovan erfordras att beslutet biträds av 

aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 

aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten 18 (C) ovan erfordras att beslutet biträds av 

aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 

aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten 18 (D) ovan erfordras en majoritet om mer än 

hälften av de avgivna rösterna. 

 

 

Stockholm i april 2022  

Truecaller AB 

Styrelsen 



 

 

BOLAGSORDNING FÖR TRUECALLER AB  
ORGANISATIONSNUMMER 559278-2774  

 

§ 1 FÖRETAGSNAMN 

Bolagets företagsnamn är Truecaller AB. Bolaget är publikt (publ).  

 

§ 2 STYRELSENS SÄTE 

Styrelsen för bolaget har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.  

 

§ 3 VERKSAMHET 

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt utveckla och utge programvara samt därmed 

förenlig verksamhet.  

 

§ 4 AKTIEKAPITAL 

Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.  

 

§ 5 ANTAL AKTIER 

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.   

 

§ 6 AKTIESLAG 

Aktier kan utges i tre aktieslag, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och C-aktier. 

Stamaktier av serie A har 10 röster, stamaktier av serie B har en röst och C-aktier har en röst. 

Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.  

 

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till 

lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som 

motsvarar aktiens kvotvärde.  

 

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och C-aktier, 

mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier av serie A, stamaktier av 

serie B och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande 

till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med 

primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 

företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med 

subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal 

aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

 

Beslutar bolaget i samband med en kontantemission eller kvittningsemission att inte ge ut 

aktier av samtliga aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att 

teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.   

 

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid 

emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning 

i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  



 

 

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag 

i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla 

aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts 

ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter 

erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.  

 

Stamaktie av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktie av 

serie B. Framställan om omvandling ska göras skriftligen av aktieägare till bolagets styrelse. 

Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte ska 

avse vederbörandes hela innehav, vilka av dessa som omvandlingen ska avse. Bolagets 

styrelse är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträde 

behandla ärendet. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering vid 

Bolagsverket och är verkställd när registrering skett hos Bolagsverket samt i den av 

Euroclear Sweden förda aktieboken.  

 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan 

på begäran av ägare av C-aktier och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske 

genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När 

minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till 

reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie 

ska vara aktiens kvotvärde. Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att 

omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, 

där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av 

underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats. C-aktier som innehas av bolaget ska på 

beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie av serie B. Styrelsen ska därefter genast 

anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när 

registrering skett hos Bolagsverket samt i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. 

 

§ 7 STYRELSE 

Styrelsen för bolaget ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 

7 ledamöter.  

 

§ 8 REVISORER 

Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.  

 

§ 9 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 

bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före 

stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast tre 

veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och 

Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att 

kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.  

 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan 

framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman dels 



 

 

göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. 

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 

julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. 

  

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast 

om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående 

stycke.  

 

§ 10 ÖPPNANDE AV STÄMMA 

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder 

förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.  

 

§ 11 ÅRSSTÄMMA 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.  

 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.  

 

1. Val av ordförande vid stämman.  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning.  

4. Val av en eller två justeringsmän.  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i före 

kommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.  

7. Beslut:  

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande 

fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,  

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, och  

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.   

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.  

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella 

revisorssuppleanter.  

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

 



 

 

§ 12 POSTRÖSTNING 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per 

post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).  

 

§ 13 RÄKENSKAPSÅR 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.  

 

§ 14 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL  

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 

om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.  

 

__________________________________ 
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