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Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse.

Valberedningen i MTG
I enlighet med den ordning för valberedningen som antogs av årsstämman 2018, sammankallade den
vid den tidpunkten största aktieägaren i MTG, Kinnevik AB, valberedningen för att förbereda förslag
till årsstämman 2019.
Med anledning av att Kinnevik AB:s aktier i MTG i augusti 2018 delades ut till aktieägarna i Kinnevik
AB och att dess representant i valberedningen avgick, består valberedningen sedan dess av Joachim
Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Johan Hernander, utsedd av Nordea Fonder samt Jimmy
Bengtsson, utsedd av Skandia Liv. Valberedningens ledamöter har vid valberedningens första möte
utsett Joachim Spetz till valberedningens ordförande samt, då valberedningen ansett det lämpligt, bjudit
in David Chance, styrelsens ordförande, att närvara vid valberedningens möten.
Valberedningens förslag till val av styrelse
Valberedningen föreslår:
•

Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

•

Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter med undantag för John Lagerling som avböjt
omval.

•

Omval av David Chance till styrelseordförande.

Valberedningen förslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i MTG, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma:
•

David Chance, styrelsens ordförande

•

Simon Duffy

•

Gerhard Florin

•

Donata Hopfen

•

Natalie Tydeman

Valberedningens arbete
Valberedningen har sammanträtt vid ett flertal möten samt intervjuat kandidater och fört diskussioner
mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på att fortsätta långsiktigt utveckla
styrelsens sammansättning. Målsättningen har varit att stärka blandningen av erfarenheter och
kompetenser i styrelsen, så att den i än större utsträckning matchar de utmaningar och möjligheter som
MTG har framför sig när bolaget fortsätter att ta viktiga steg i utformningen av sin framtida verksamhet,
efter uppdelningen av MTG i två bolag genom att dela ut aktierna i Nordic Entertainment Group till sina
aktieägare under Q1 2019.
För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har
valberedningen gjort en bedömning av de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget
den tid och det engagemang som krävs samt balansen och mångfalden av erfarenhet från olika områden
inom den digitala underhållningsindustrin.
Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag
Efter att ha informerats om ledamöternas tillgänglighet, med undantag för John Lagerling som
informerat valberedningen att han avböjer omval, beslutade valberedningen att föreslå omval av de
övriga nuvarande styrelseledamöterna.
Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter de kunskaper och har det
engagemang som krävs för att stödja ledningen i MTG i dess fortsatta utveckling och expansion av
MTGs portfölj med fokus på strategiska digitala underhållningsvertikaler - esport och onlinespel – och
aktieinnehav i flera andra underhållningsbolag samt dess översyn av skapande av MTGs
underhållningsverksamhet med hög tillväxt inom esport, onlinespel och digitalt videoinnehåll.
I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.
Valberedningen har alltså särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, vad avser kön, ålder
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och nationalitet samt erfarenhet, yrkesbakgrund och affärsområden. Valberedningen anser att den
föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenligt på så sätt att medlemmarnas erfarenhet och
kompetens matchar MTGs prioriteringar. Trots detta kommer valberedningen som en del i arbetet med
att hitta de mest kompetenta styrelsemedlemmarna i ökad utsträckning eftersträva en jämnare
könsfördelning.
Slutligen noteras det att valberedningen i sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2019 har
gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende och har kommit fram till att den föreslagna
styrelsen står i överensstämmelse med relevanta krav på oberoende.
Information om föreslagna styrelseledamöter
Information om de föreslagna styrelseledamöterna i MTG, inklusive valberedningens bedömning av
varje ledamots oberoende, finns på MTGs webbplats, www.mtg.com.
___________
April 2019
VALBEREDNINGEN
MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)
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Information om föreslagna styrelseledamöter.

David Chance
Styrelseordförande
Amerikan och brittisk, född 1957
Vald 1998
David har varit styrelseordförande sedan maj 2003. David var vice VD i BSkyB mellan 1993 och 1998.
Han har också varit styrelseledamot i ITV plc och O2 plc. David är också styrelseordförande i Top Up
TV, styrelse- ledamot i PCCW Limited (Hong Kong) och styrelseordförande i dess mediekoncern NOW
TV. David är styrelseordförande i Nordic Entertainment Group. David utexaminerades från University
of North Carolina med BA i psykologi, BSc i industriella relationer och MBA.
Ledamot i ersättningsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.
Direkt och indirekt innehav: 3 565 B-aktier per den 31 december 2018.
Simon Duffy
Styrelseledamot
Brittisk, född 1949
Vald 2008
Simon var arbetande styrelseordförande i Tradus plc fram till bolagets försäljning i mars 2008. Simon
var också vice styrelseordförande i ntl:Telewest fram till 2007 efter att ha börjat som VD 2003. Simon
var finanschef på Orange SA, VD på End2End AS, en specialist på trådlös datatrafik, VD och vice
styrelseordförande i WorldOnline International BV, och har haft ledande befattningar i EMI Group plc
och Guinness plc. Simon är också styrelseordförande i YouView TV Ltd samt styrelseledamot i Oger
Telecom Limited, Wizz Air Holdings Plc, Nordic Entertainment Group AB och Telit Communications
Plc. Simon har också varit styrelseordförande för Bwin.party digital entertainment plc och Mblox Inc.,
samt styrelseledamot i Millicom International Cellular och Avito AB. Simon utexaminerades med en
masterexamen från Oxfords universitet och en MBA från Harvard Business School.
Ordförande i revisionsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.
Direkt och indirekt innehav: 1 750 B-aktier per den 31 december 2018.
Gerhard Florin
Styrelseledamot
Tysk, född 1959
Vald 2018
Gerhard har över 20 års erfarenhet från underhållnings- och spelindustrin och är för närvarande
styrelseledamot i MTGs dotterbolag InnoGames och Codemasters PLC, ett UK-baserat spelförlag.
Gerhard har tidigare haft styrelseuppdrag för Funcom, Kobojo och King Digital Entertainment, där han
i det sistnämnda var styrelseordförande mellan 2014 och 2016. Mellan 2006 och 2010 var Gerhard
Executive Vice President och General Manager of Publishing på Electronic Arts, med ansvar för
bolagets globala förlagsverksamhet, och före det hade han olika befattningar inom Electronic Arts tyska
och brittiska verksamheter. Innan Gerhard började på Electronic Arts arbetade han på Bertelsmann
Music Group och McKinsey. Gerhard har en master- och doktorsexamen i ekonomi från Universitet i
Augsburg, Tyskland.
Ledamot i ersättningsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.
Direkt och indirekt innehav: 0 aktier per den 31 december 2018.
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Donata Hopfen
Styrelseledamot
Tysk, född 1976
Vald 2016
Donata var mellan oktober 2017 och maj 2018 verkställande direktör för Verimi. Donata var tidigare
förlags- direktör och verkställande direktör för BILD Group som är Europas största tidning och
Tysklands största digitala nyhetsportal sedan maj 2014. Efter det att Donata började på Axel Springer
2003 har hon haft flertalet tjänster, bland annat som ansvarig för affärsutveckling och produkthantering
för BILD.T-Online samt affärsutvecklingschef för digital media på Axel Springer. Donata är även
ledamot i Digital Expert Board i Deutsche Postbank AG och ledamot i styrelsen för stiftelsen SWAB.
Donata har en examen i europeisk företagsekonomi från universiteten i Madrid och Reutlingen.
Ledamot i revisionsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.
Direkt och indirekt innehav: 0 aktier per den 31 december 2018.
Natalie Tydeman
Styrelseledamot
Brittisk, född 1971
Vald 2017
Natalie är riskkapitalinvesterare på VT Partners LLP. Mellan 2007 och 2016 var Natalie på GMT
Communications Partners, en av Europas ledande private equity-specialister inom media- och
kommunikationssektorn, där hon blev partner 2010 och efter det befordrad till Senior Partner 2014.
Natalie hjälpte till att lansera Excites europeiska verksamhet, bygga upp Discovery Communications
europeiska internetverksamhet, var Managing Director på Fox Kids Europes Online & Interactivedivision och som Senior Vice President ledde hon Fremantle Medias diversifiering av sin verksamhet
och bolagets riskkapitalinvesteringar. Natalie är också Trustee på Nesta, en välgörenhetsstiftelse med
syfte att öka Storbritanniens innovationsförmåga, där hon är ordförande för Venture Investment
Committee och Nesta Investment Management. Natalie är också styrelseledamot i Nordic Entertainment
Group AB. Natalie har också varit förvaltare på Central British Fund och direktör på Seagull AS. Natalie
har en BA i matematik från University of Oxford och en MBA från Harvard Business School.
Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.
Direkt och indirekt innehav: 0 aktier per den 31 december 2018.
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Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
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Utvärdering av Modern Times Group MTG AB:s ersättningar till ledande
befattningshavare (redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 8 kap. 51 §
aktiebolagslagen).

Ledamöter i styrelsens i Modern Times Group MTG AB (publ) ersättningsutskott är styrelsens
ordförande David Chance samt styrelseledamöterna John Lagerling och Natalie Tydeman. Ordförande
i utskottet är Natalie Tydeman.
Ersättningsutskottets ansvarsområden innefattar bland annat frågor avseende löner, pensionsplaner,
bonusprogram samt anställningsvillkoren för den verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare inom MTG (”ledande befattningshavare”). Ersättningsutskottet är även rådgivande
till styrelsen avseende långsiktiga incitamentsprogram.
I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, regel 9.1, följer och utvärderar ersättningsutskottet både
pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning, tillämpningen av de riktlinjer för
ersättning till de ledande befattningshavarna som årsstämman beslutat om samt gällande
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i MTG.
Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen:
Allmänt om ersättning till ledande befattningshavarna
Ersättning till ledande befattningshavarna utgörs av en fast lön och kontantbaserad rörlig ersättning
(STI), samt möjligheten att delta i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (LTI), pensionsplaner
och sedvanliga förmåner. Målsättningen med ersättningen är att tillhandahålla ett ersättningspaket som
säkerställer att MTG kan rekrytera, motivera och behålla ledande befattningshavare och nyckelanställda.
Ersättningen ska baseras på villkor som är konkurrenskraftiga i förhållande till jämförbara
internationella företag och samtidigt ligga i linje med aktieägarnas intressen.
Rörlig ersättning under 2018
STI ska vara baserad på en årlig utvärdering av prestationen i förhållande till fastställda mål och
målnivåer. STI har under 2018 inte överstigit ett högsta belopp motsvarande 100 procent av den fasta
årslönen och en del av STI var villkorad av en investering i aktier i MTG samt att dessa aktier behölls
under en förutbestämd period.
Som ett resultat av uppdelningen av MTG i två bolag genom att dela ut aktierna i Nordic Entertainment
Group till aktieägarna i MTG, beslutade styrelsen, i enlighet med planreglerna, att lösa in de
incitamentsprogram som antogs vid årsstämmorna 2016 och 2017. Styrelsen föreslog inte något
aktiebaserat LTI vid årsstämman 2018. Vissa nyckelanställda i MTG-koncernen har även deltagit i
kontantbaserade LTI, relaterat till värdeskapandet i en viss vertikal eller ett visst dotterbolag inom MTG.
Ytterligare information om STI och LTI under 2018 finns i årsredovisningen för 2018, not 26 för
koncernen och på MTGs hemsida www.mtg.com.
Utvärdering av rörlig ersättning
Ersättningsutskottet följer och utvärderar STI och LTI och förväntade utfall har rapporteras till styrelsen
och diskuteras på styrelsens möten. Utvärderingen av STI och LTI har visat att programmen för rörlig
ersättning, innefattande långsiktiga incitamentsprogram antagna av årsstämman 2016 och 2017, är, eller
har varit, viktiga verktyg för att attrahera, motivera och behålla de bästa talangerna för MTG globalt.
För att MTG:s totala ersättning ska ligga i linje med marknadspraxis, har kravet på att en viss del av STI
skulle återinvesteras i aktier i MTG som behölls under en förutbestämd period tagits bort. För att öka
sammanlänkningen med aktieägarna är dock ersättningsutskottet av uppfattningen att större del av
totalersättningen ska komma från LTI.
Under 2018 och de första månaderna av 2019 har ersättningsutskottet därför tagit fram ett förslag på ett
långsiktigt teckningsoptionsprogram och styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar om att anta
teckningsoptionsprogrammet vid årsstämman 2019, utöver det presentationsbaserade aktieprogrammet
som har samma struktur som de program som antagits vid årsstämmorna 2013-2017. För att MTG ska
uppnå långsiktiga tillväxtmålen avseende dess portfölj med digitala underhållningsverksamheter med
hög tillväxt fokuserade på två vertikaler – esport och onlinespel – och aktieinnehav i flera andra
underhållningsbolag, är det viktigt att MTG kan motivera och behålla de bästa talangerna för att förvalta
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portföljen. Styrelsen anser att prestationsaktieprogrammet och teckningsoptionsprogrammet kommer att
utgöra viktiga verktyg för att uppnå detta under de kommande åren, eftersom programmen poängterar
vikten av värdeskapande i MTG samt skapar ett mer konkurrenskraftigt ersättningspaket för MTG:s
anställda.
Utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavarna, inklusive information
enligt 8 kap. 51 § aktiebolagslagen
Ersättningsutskottets utvärdering har resulterat i slutsatsen att riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare som har beslutats av årsstämmorna 2017 och 2018 har följts under 2018, men att
styrelsen har utnyttjat sin möjlighet att frångå riktlinjerna. Till följd av uppdelningen av MTG, har
villkoret att en viss del av STI skulle återinvesteras i MTG-aktier tagits bort för de ledande
befattningshavare som efter uppdelningen ingår i Nordic Entertainment Groups ledningsgrupp. För
dessa tidigare ledande befattningshavare i MTG kommer det istället ställas krav på att återinvestera en
del av STI i Nordic Entertainment Group-aktier efter uppdelningen. Slutsatsen har bekräftats av
revisorn.
Som en del projektet att dela upp MTG i två bolag genom att dela ut aktierna i Nordic Entertainment
Group till aktieägarna i MTG och notera dessa aktier på Nasdaq Stockholm, har styrelsen beslutat att
tilldela den verkställande direktören och vissa ledande befattningshavare som bedöms vara avgörande
för MTG:s investeringsverksamhet och värdeskapandet i MTG:s digitala underhållningsverksamheter
med hög tillväxt och fokus på esport, onlinespel och digitalt videoinnehåll i form av kontantbaserad
retention-bonus. Som framgår under rubriken "Rörlig ersättning under 2018" föreslog inte styrelsen
något aktiebaserat LTI vid årsstämman 2018 och styrelsen har därför beslutat att tilldela anställda
(inklusive den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare) en kontant
prestationsbonus baserad på MTG:s resultat under 2019, med samma prestationsvillkor som det
prestationsbaserade aktieprogrammet för att kompensera för 2018 års långsiktiga incitamentsprogram.
Den maximala kostnaden för den kontantbaserade retention-bonusen är 27 miljoner kronor, inklusive
sociala avgifter, och den maximala kostnaden för den kontanta prestationsbaserade bonusen är 11
miljoner kronor, inklusive sociala avgifter. Den kontantbaserade retention-bonusen och den kontanta
prestationsbaserade bonusen kan resultera i att total STI under 2019 och 2020 till deltagarna överstiger
100 procent av deras fasta lön.
Utvärdering av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i MTG
Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningsprogrammen har resulterat i att styrelsen bedömt att den
nuvarande ersättningsstrukturen och ersättningsnivåer till ledande befattningshavare har haft en positiv
effekt på MTG. I strävan efter att vidare sammanlänka ersättningen till den verkställande direktören och
vissa nyckelanställda till prestationen av MTG:s aktie samt öka vikten av LTI, föreslår styrelsen att
årsstämman beslutar om att anta det nya teckningsoptionsprogrammet för dessa anställda, i tillägg till
ett prestationsbaserat aktieprogram med liknande struktur som de program som antogs vid årsstämmorna
2013-2017. Styrelsen anser att modeller och ersättningsnivåer i de föreslagna programmen för rörlig
ersättning, inklusive kontantbaserat LTI, kommer att säkerställa konkurrenskraften av den totala
ersättningen samt säkerställa MTG:s möjlighet att rekrytera, motivera och behålla nyckelpersoner.
____________
Stockholm i april 2019
STYRELSEN
MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)
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Föreslagen bolagsordning.
BOLAGSORDNING
MODERN TIMES GROUP MTG AB
Antagen vid årsstämman den 21 maj 2019
__________

§1
Bolagets firma är Modern Times Group MTG AB. Bolaget är publikt (publ).
§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
§3
Bolagets verksamhet skall i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis
genom investeringar i företag verksamma inom följande sektorer: digital underhållningsverksamhet,
esport och onlinespel. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan
angiven verksamhet förenlig verksamhet.
Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom
samma koncern.
§4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 298.000.000 kronor och högst 1.192.000.000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 59.600.000 och högst 238.400.000.
§5
Aktierna skall kunna utges i tre serier, betecknade serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A kan
utges till ett antal av högst 238.400.000, aktier av serie B till ett antal av högst 238.400.000 och aktier
av serie C till ett antal av högst 238.400.000. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie
B och serie C medför rätt till en röst.
Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C
till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar
aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med
tillägg av 1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 30 dagar
fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.
Beslutar bolaget att emittera nya aktier av serie A, serie B och serie C, mot annan betalning än
apportegendom, skall ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med

2
subsidiär företrädesrätt, skall 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 att emittera aktier endast av serie A, serie B eller serie C, mot annan betalning än
apportegendom, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C,
äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission
av teckningsoptioner och konvertibler och skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta
beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier skall nya aktier av serie
A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns
sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma
aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts, skall inte innebära
någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen,
ge ut aktier av nytt slag.
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktier av
serie C eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av aktie av serie C.
Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla
frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet
avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.
Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en
räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av
teckningslikvid. STIBOR 30 dagar fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden.
Ägare av aktie som anmälts för inlösen skall vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse
om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen
erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.
Aktie av serie C som innehas av bolaget skall på beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie
B. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen
är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.
Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under januari
och juli månad varje år (”Omvandlingsperioderna”), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av
aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen och ha
inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid skall anges
(i) det antal aktier av serie A som önskas omvandlade eller (ii) den andel av det totala antalet röster i
bolaget som aktieägaren önskar att inneha efter att omvandling skett av samtliga aktier av serie A som
anmälts för omvandling under aktuell Omvandlingsperiod. Vid anmälan enligt (ii) ovan skall
aktieägaren även ange sitt totala innehav av aktier av serie A och serie B vid tidpunkten för begäran.
Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen
skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd
när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.
§6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.
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§7
Bolaget skall ha högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Ett registrerat revisionsbolag kan
väljas som revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första,
andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§8
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska
Dagbladet.
§ 10
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare
i sådan utskrift av hela aktieboken, avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra
anmälan till bolaget 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 stämman.
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt
föregående stycke.
§ 11
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket
6-8 nämnda lag skall antas vara behöriga att utföra de rättigheter som följer av 4 kap 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).
_____
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6.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner utgivna under MTGs teckningsoptionsprogram
för 2019.
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2019/2022
AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER i MODERN TIMES GROUP MTG AB (PUBL)
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Definitioner
”aktiebolagslagen”

aktiebolagslagen (2005:551);

”avstämningskonto”

värdepapperskonto hos Euroclear där respektive
innehavares innehav av teckningsoptioner eller innehav av
aktier förvärvade genom utnyttjande av teckningsoptioner
är registrerat;

”bankdag”

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

”Banken”

den bank eller det kontoförande institut som Bolaget vid
var tid utsett att handha administration av
teckningsoptionerna enligt dessa villkor;

”Bolaget”

Modern Times Group MTG AB (publ); org. nr. 5563099158;

”marknadsnotering”

notering av aktie i Bolaget på en reglerad marknadsplats
eller annan motsvarande handelsplats;

”optionsinnehavare”

den som är registrerad på avstämningskonto som
innehavare av teckningsoption;

”teckning”

teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av
teckningsoption enligt 14 kap. aktiebolagslagen;

”teckningskurs”

den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande
av teckningsoption kan ske;

”teckningsoption”

rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget mot
betalning enligt dessa villkor;

”vardag”

varje dag som inte är söndag eller allmän helgdag (dvs.
även lördagar);

”Euroclear”

Euroclear Sweden AB.
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Teckningsoptioner och registrering
Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 450 104. Teckningsoptionerna ska
registreras på konto i avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Begäran om viss registreringsåtgärd avseende teckningsoptionerna ska göras till det
kontoförande institut hos vilken optionsinnehavare öppnat avstämningskonto.
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Rätt att teckna nya aktier
Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie av serie B i
Bolaget till en teckningskurs motsvarande 115 procent av den genomsnittliga volymviktade
betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 9 maj 2019
till och med den 22 maj 2019.
Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, kan bli
föremål för justering i de fall som anges i punkt 8 nedan.
Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet
teckningsoptioner berättigar och som en och samma optionsinnehavare önskar utnyttja. Vid
sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som inte kan
utnyttjas.
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Anmälan om teckning
Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 15 juni 2022 till och
med den 15 juni 2023 eller det tidigare datum som kan följa enligt punkt 8 nedan. Inges inte
anmälan om teckning inom ovan angiven tid upphör teckningsoptionen att gälla.
Vid anmälan om teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget.
Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.
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Betalning för ny aktie
Vid anmälan om teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal aktier som anmälan om
teckning avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.
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Registrering på avstämningskonto och i aktieboken
Sedan betalning för tecknade aktier har erlagts, verkställs teckning genom att de nya aktierna
upptas i Bolagets aktiebok och på respektive optionsinnehavares avstämningskonto såsom
interimsaktier. Sedan registrering har skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya
aktierna i aktieboken och på avstämningskontot slutgiltig. Som framgår av punkt 8 nedan
senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering.
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Utdelning på ny aktie
Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
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Omräkning av teckningskurs och antal aktier
Beträffande den rätt som ska tillkomma optionsinnehavare för den händelse aktiekapitalet före
teckning ökas eller minskas eller nya konvertibler eller teckningsoptioner utges eller Bolaget
upplöses eller upphör genom fusion eller delning, samt vid extraordinär utdelning (såsom
definierat nedan), ska följande gälla:
A

Fondemission

Vid fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid att tilldelning av
aktier inte kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan
om fondemission – verkställas först sedan stämman beslutat om fondemissionen. Aktier som
tillkommer på grund av teckning som verkställs efter beslutet om fondemission upptas på
optionsinnehavares avstämningskonto såsom interimsaktier, vilket innebär att sådana aktier inte
omfattas av beslut om fondemission. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter
avstämningsdagen för fondemissionen.
Vid teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs
liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna
utförs av Bolaget enligt följande:
Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget före
fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen)
Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående antal aktier
som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (antalet aktier i Bolaget efter
fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen)
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter bolagsstämmans beslut
om fondemissionen.
B

Sammanläggning eller uppdelning av aktien i Bolaget

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska bestämmelserna
i moment A ovan äga motsvarade tillämpning. Såsom avstämningsdag ska anses den dag då
sammanläggningen eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran av Bolaget.
C

Nyemission

Genomför Bolaget en nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för
aktieägarna, ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i nyemissionen för aktie som
tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption.
1.

Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om
nyemissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie ska
medföra rätt att deltaga i nyemissionen.

2.

Beslutas nyemissionen av bolagsstämman, ska teckning där anmälan om teckning görs
på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på femte vardagen före den
bolagsstämma som ska pröva frågan om nyemission verkställas först sedan stämman
beslutat om denna. Aktier som tillkommer på grund av teckning som verkställs efter
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emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte
ger rätt att delta i nyemissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter
avstämningsdagen för nyemissionen.
Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte föreligger
tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption
ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande:
Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs
under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd “aktiens
genomsnittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade
teoretiska värdet på teckningsrätten)
Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier, som varje teckningsoption ger rätt att teckna)
x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på
teckningsrätten) / (aktiens genomsnittskurs)
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 den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs
ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller
köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten ska beräknas enligt följande:
Teoretiskt värde på teckningsrätten = (det nya antal aktier som högst kan kommat att utges enligt
emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) - (emissionskursen för den nya aktien)) / (antalet
aktier före emissionsbeslutet)
Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till
noll.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av
teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.
Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering,
ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som
varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som
utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.
Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt.
Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och
det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.
D
Emission av teckningsoptioner eller konvertibler enligt 14 respektive 15 kap.
aktiebolagslagen
Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler – i båda fallen med
företrädesrätt för aktieägarna att teckna sådana aktierelaterade instrument mot kontant betalning
– ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som utgivits vid teckning
bestämmelserna i moment C, första stycket punkterna 1 och 2 äga motsvarande tillämpning.
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Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte föreligger,
tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption
ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande:
Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs
under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd ”aktiens
genomsnittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde).
Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av) x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) / (aktiens
genomsnittskurs).
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.
Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är noterad. I avsaknad av notering av
betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken
betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av teckningsrättens värde bortses
från sådan dag.
Om teckningsrätten inte är föremål för notering, ska teckningsrättens värde så långt möjligt
fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan
bedömas ha uppkommit till följd av emissionen av teckningsoptionerna eller konvertiblerna.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av
teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.
Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering,
ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som
varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som
utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.
Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det
omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, ska
bestämmelserna i moment C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.
E

Vissa andra fall av erbjudanden till aktieägarna

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A-D ovan lämna erbjudande till aktieägarna
att, med företrädesrätt till aktieägarna enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av
Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda
principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag, ska vid
teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande
i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande:
Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs
under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (i det följande benämnd “aktiens
genomsnittskurs”) / (aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i
erbjudandet (i det följande benämnd “inköpsrättens värde”)
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Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)
x (aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.
För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten
att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses
motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på
viken inköpsrätten noteras. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade
köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid
beräkningen av inköpsrättens värde bortses från sådan dag.
För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som
avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av teckningskurs ske med tillämpning så
långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E, varvid följande ska gälla. Om
notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten
att delta i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25
handelsdagar från och med första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter på
den marknadsplats vid vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är noterade, i förekommande
fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av
noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken
betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av värdet av rätten att delta i
erbjudandet bortses från sådan dag. Vid omräkning enligt detta stycke av teckningskursen och
det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, ska nämnda period om 25
handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket
i detta moment E.
Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av
rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i
marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av
erbjudandet.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger
rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter det att värdet av rätten att delta i erbjudandet
kunnat beräknas.
Om Bolagets aktier vid tidpunkten för erbjudandet inte är föremål för marknadsnotering, ska en
häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som
utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.
Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det
omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs
aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den
omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt
att teckna har fastställts.
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F

Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare

Vid nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna eller emission
enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna,
får Bolaget besluta att ge samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna.
Därvid ska varje optionsinnehavare, utan hinder av att aktieteckning inte har skett eller
verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om
aktieteckning verkställts enligt den teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption
ger rätt att teckna som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet.
Om Bolaget beslutar att lämna ett sådant erbjudande som beskrivs i moment E ovan, ska vad
som anges i föregående stycke tillämpas på motsvarande sätt, dock att det antal aktier som
optionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas på grundval av den
teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna vid tidpunkten
för beslutet att lämna erbjudandet.
Om Bolaget beslutar att ge optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med vad som anges i
detta moment F, ska ingen omräkning ske enligt moment C, D eller E ovan av teckningskursen
eller det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.
G

Extraordinär utdelning

Om Bolaget beslutar att lämna kontant utdelning till aktieägarna ska vid teckning som påkallas
på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning,
tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption
ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den sammanlagda utdelningen och
återbetalningen (i det följande benämnd “extraordinär utdelning”).
Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:
Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs
under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till
extraordinär utdelning (i det följande benämnd “aktiens genomsnittskurs”)) / (aktiens
genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)
Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)
x (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie) /
(aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.
Den omräknade teckningskursen liksom det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption
ger rätt att teckna fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om
25 handelsdagar och tillämpas vid nyteckning som verkställs från och med den dag då aktien
noteras utan rätt till extraordinär utdelning.
Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det
omräknade antalet aktier har fastställts, ska teckning verkställas i enlighet med bestämmelserna
i moment C sista stycket ovan.
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Minskning av aktiekapitalet

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna och sådan minskning
är obligatorisk ska tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som
varje teckningsoption ger rätt att teckna.
Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:
Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs
under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till
återbetalning (”aktiens genomsnittskurs”)) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som
återbetalas per aktie)
Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna)
x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie) / (aktiens
genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska istället för
det faktiska belopp som återbetalas per aktie användas ett beräknat återbetalningsbelopp enligt
följande:
Beräknat återbetalningsbelopp per aktie = (det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie
minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast
före den dag då aktien noteras utan rätt till att delta i minskningen (”aktiens genomsnittskurs”))
/ (det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1).
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av den
angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid aktieteckning som verkställs
därefter.
Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det
omräknade antalet aktier har fastställts, ska teckning verkställas i enlighet med bestämmelserna
i moment C sista stycket ovan.
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till
aktieägarna och sådan minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning,
minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa
med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och det antal aktier som
varje teckningsoption ger rätt att teckna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer
som anges i detta moment H.
Om Bolagets aktier vid tidpunkten för minskningen inte är föremål för marknadsnotering, ska
en häremot svarande omräkning av teckningskursen ske. Omräkningen, som ska utföras av
Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.
I

Omräkning ska leda till skäligt resultat

Om Bolaget genomför åtgärd som avses i moment A-E, G eller H ovan och skulle, enligt
Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, 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 optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska
Bolaget genomföra omräkningen av teckningskursen och det antal aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen
leder till ett skäligt resultat.
J

Avrundning

Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till helt tiotal öre, varvid fem
öre ska avrundas uppåt och antalet aktier avrundas till två decimaler.
K

Fusion

Om bolagsstämman skulle godkänna en fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen,
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller skulle styrelsen enligt 23 kap. 28 §
aktiebolagslagen fatta beslut att Bolaget ska uppgå i moderbolag, ska optionsinnehavare erhålla
minst motsvarande rättigheter i det övertagande bolaget som i Bolaget (det överlåtande bolaget),
om de inte enligt fusionsplanen har rätt att få sina teckningsoptioner inlösta av det övertagande
bolaget.
L

Delning

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 andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad
teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption 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.
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 M
(Likvidation) nedan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära teckning
upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till
optionsinnehavare ska ske senast fyra veckor innan delningsplanen underställs bolagsstämman.
M

Likvidation

Om det beslutas att Bolaget ska träda i likvidation får teckning, oavsett grunden för likvidation,
därefter inte ske. Rätten att begära teckning upphör samtidigt med likvidationsbeslutet oavsett
om detta beslut har vunnit laga kraft.
Senast fyra veckor innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i likvidation
enligt 25 kap. aktiebolagslagen ska optionsinnehavarna genom meddelande enligt punkt 10
nedan underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om
att teckning inte får ske efter beslut om likvidation.
Om Bolaget lämnar underrättelse om avsedd likvidation enligt ovan, ska optionsinnehavare –
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning – äga rätt att påkalla
teckning från den dag då underrättelsen lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas före
tidpunkten för den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.
Oavsett vad som ovan sagts om att teckning inte får ske efter beslut om likvidation, återinträder
rätten att begära teckning om likvidationen inte genomförs.
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Konkurs

Vid Bolagets konkurs får teckning med utnyttjande av teckningsoption inte ske. Om
konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till teckning.
9

Förvaltare
Enligt 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument kan juridiska personer erhålla medgivande till att registreras som förvaltare. Sådan
förvaltare ska betraktas som optionsinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.
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Meddelanden
Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje optionsinnehavare och andra
rättighetsinnehavare som är antecknad på avstämningskonto.
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Rätt att företräda optionsinnehavare
Utan att särskilt uppdrag från optionsinnehavarna föreligger, är Banken behörig att företräda
optionsinnehavarna i frågor av formell natur som rör villkoren för teckningsoptionerna.
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Ändring av optionsvillkor
Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning,
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är
ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende
försämras.
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Sekretess
Bolaget och Euroclear får inte utan tillstånd lämna uppgift till utomstående om
optionsinnehavare. Bolaget har rätt till insyn i Euroclears avstämningsregister över
teckningsoptionerna, vari framgår vem som är registrerad för teckningsoption.
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Begränsning av ansvar
I fråga om de åtgärder som enligt dessa optionsvillkor ankommer på Bolaget, Euroclear eller
Banken gäller – med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras
gällande för skada, som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om
Bolaget, Euroclear eller Banken vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Euroclear varit
normalt aktsam. Motsvarande ansvarsbegränsning ska gälla även för Bolaget och Banken.
Härutöver gäller att Bolaget och Banken inte i något fall är ansvarig för indirekt skada.
Föreligger hinder för Bolaget, Euroclear eller Banken att vidta åtgärd på grund av omständighet
som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.
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Tillämplig lag och forum
Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionerna ska avgöras och
tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande optionsvillkoren ska väckas vid Stockholms tingsrätt
eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.
__________

