
Protokoîl fôrt vid ârsstâmma
mod aktieâgarna I Modern
limes Croup MTG AB <pubi)
don 9 mai 2007 klockan 09.30 i
Stockholm

Nirvai-ande: EnlIgt fôrtecknlng i bilaga 1, med anigivande av antal eNtier, aktioslag och antal
rôster fbm envar rôstberâttigad.

Dessutom anteoknades som nârvarande: styrelseledamôterna Asger Aamund,
Vigo Carlund, Nick Humby, Lars-Johan Jamnheimer, David Marcus, Cristina
Stenbock och Pelle Tôrnberg, verkstIliande direkiâren Hans-Holger Albrecht,
don fôreslagna styrolsoledamoten Mia Bruneli, auktoriserado revisomn Carl
Lindgmen, VD-assistenten Sarah Huh sami advokaten Martin Bôrresen.

§ 1

Advokat Martin Bôrresen ôppnade boIagsstâmman och hâlsado aktioâgarna vâlkomna. Det
beslutades att represontanter Ibm media skail ha râtt att nârvama vid stâmman.

Dot beelutades att i enlighot mod valberedningens fbrslag vâlja Martin Bôrresen att Som
ordfdrando leda dagens stâmma. Dot anteoknades att ordiâmandon anmodat Sarah J-uh att som
sekroteraro fôra dagens protokoil.

§ 2

Dot boslutados att godkànna fôirsiaget enhigt bilaga I sâsom rôstlângd vid dagens bolagsstâmma.

§ 3

Dot beslutades att godkânna don dagordning som idag dolats ut tili stâmmodeltagarna och Som
tidigare venit infôrd i kallolsen tufl stêmman.

§ 4

Tll justomingsmân att jâmte orcifôranden justora dagens protokoll utsâgs Ossian Ekdahi frân Fômsta
AP-fonden och Peter Rudman frân Nordea Fonder.



§ 5

Det anteoknades att kallelse tili stâmman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar,
Stockholmsutgâvan av Metro och Svenska Dagbladet den 1l april 2007.

Stâmman fann att den blivit bohbrigen sammankallad.

§ 6

En fôrinspelad videopresentation med ott anfôrande av styrelsens ordfôrande David Chance
angâende styrelsens arbete under râkenskapsôret 2006, spelades upp. Styrelseledamoten Vigo
Carlund fortsatte anfbrandet. Revisionskommitténs ordfôrande Nick Humby redogjorde fWr
RevisionsKommitténs arbete. Verkstàlarido direktaren Hans-Holger Albrecht hôli anfôrande om
bolagets verksamnhet under râkonskapsâret 2006. Frâgor frân aktioâgarna beevarades.

Styrelsens och vorkstillande direktôrons àrsrodovisring och koncerniredovlsning med dâri intagna
resultat- och balansrâkningar avsendo râkenskapsâret 2006 framiades.

Auktoriserade revisorn Carl Lindgren redogiorde fôr arbotet med revisionen och fôredrog dâretter
revisionsberâittelsen fWr bolagot och koncerneni.

§ 7

Det beelutades att faststâlla de i ârsredovisnlngen intagna resultat- och balansràkningarna fWr
moderbolaget och koncernen avsende râkenskapsâret 2006.

Mot boslutot rôstade Hans G Wesslau som ombud fOr aktieâgare enligi bliaga 2, fôretrâdande
sammanlagt 508 331 rôster.

§ 8

Sekreteraren fôredrog styrelsens och verkstàllande direktôrens av revisorerna tillstyrkta fôrslag til
vinstdisposition enligt ârsredovisningen.

I enhighet mod styrelsens ooh don verkstâillando direktôrens av revisorerna tillstyrkta fôrslag,
bestutados att tili bolagsstammans fôrfogande stàende vinsirnodol ekulle disponeras pA fôljande
sâtt:

Utdelning om 7,50 kronor per aktie 503 036 550

I nv ràknino ôverfôres 1 77â 965 594

SUMMA (kronor) 2 277 022 144

Det bestutades att avstâmningsdagi fr erhâllande av utdelningen ekal vara mânidagen den 14 maj
2007 och det upplystes att utdelningen borâknas komma att utaîndas genom VPC:s fôrsorg
fredagen den 18 maj 2007.

§9

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet bovilias styrelsen och den verkstâllande
direkiôren Wôr 2006 àrs fôrvaltnlng.)



Dot bostutades att bevilja styrelseIedamôtorna och den verksttIlando diroktôron ansvarsfrihet fôr
fbrvattningon av bolagots angelâgonhetor under râkonskapsâret 2006.

Dot antocknades att styrelsotodamôtor som representerade egna ach andras aktier tiksam don
verkstâltando direktôron mine deltog i boalutet.

Mot bostutot rôstade Hans G Wesstau sarn ornbud fôr aktieâgare enhigt bilaga 2, fôrotrâdande
samrnantagt 22 650 rêstor.

§10

Vaiberodningons ordfôrande Cristina Stenbeck fôredrog vaiberedningens fôrstag titi val av styroise
och arvadle tilt styreiso och revîsorer, sarnt avtackade don avgâendo styrelsetedarnaton Viga
Cartund. Den fôrosiagna styrelsetedarnaten Mia Brunell prosonterado sîg.

Dot bestutades att styrelsen fôr tidon miniil nâsta ârsstârnra skait bestâ av Atta ledarnôter utan
suppleanter.

§11

Dot beslutados att arvodo tilt styrelseiedamnôtemna fôr tidon Intili nâsta ârsstâmrna, inkiusivo
ersâttning fôr arbete inom styreisens kommittéer, skaii utgâ med sammaniagt 3 825 000 kronor fôr
tidon miniil nâsta Arsetâmma, varav I 000 000 kronor titi styrolsons ordfôrande och 350 000 kronor
titi var och on av évriga styrotsetedamôtor. Fôr arbete i revisionakammittén bestutados dot arn
arvode arn 150 000 kranor Uitl ordfôrandon ach 50 000 kronor tilt vardora bedarnot ach fôr arbeto t
ersâttningskornrittén arode arn 50 000 kranar tilt ardfôrandon ach 25 000 kronor titi vardera
ledarnot.

Dot bostutades att arvodo tilt revisorn skatl ulgé onhigt godkând râkning sarn specificerar tid,
persan och arbotsuppgiftor.

§ 12

Ordfôranden lâmnado uppgifter tilt stimman arn vilka uppdrag sorn do fôresiagna styroise-
lodarnôterna innohar I andra fôretag, genoin hânvisnIng titi don presontation som dolades ut i
samband rnod inpasserinigen titi stâmman samt tilt presentationon frân valboredningons
ordfôrando.

Dot beelutados ail tilt styrelseledamôter fôr tiden minill siutet av nâsta ârsstàmrna omvâija David
Chance, Asgor Aamund, Nick Humby, Lars-Johan Jarnheimor, David Marcus, Cristina Stonibeck
och Pelle Tôrnberg saint riyval av Mia Brunoît. Dot boslutades att utse David Chance titI styrelsens
ardfôrande.

Mot bestutet rôstado Hans G Wosslau sarn ombud fôr aktieâgaro eniigt bilaga 2, fôretrâdande
sammaniagt 7 251 rôster. ~ <~



§13
Dot boslutados att bolagot skall ha tvâ revisorar utan suppleanter. Dot boslutados att vâlja Ernst &
Young, med don auktorisorado rovisorn Erik Astrôm som huvudansvarig revisor fôr on mandattld
arn lyre Ar.

Dot upplystes arn att vid Arsstâmman 2006 valdos KPMG Bohlins AB tilt revisor fôr en mandattid
arn lyre Ar, mod don auktoriserade rovisorn Carl Lindgron som huvudansvar!g rovisor.

§ 14

Dot beslutados att godkânna fûljando ordning fôr borodning av frâgor arn styrolsoval. Arbotet mod
att ta fram ett fôrslag tilt styrelse och revisor, lôr dot fait rovisor skall utsos, och arvodo fôr dossa
samt fôrslag tili stàrnroordfôrando Infôr Arsstàrnran 2008 skall utfôras av on valberodning.
Valborodninigen, som skall bostâ av Iâgst tro lodamôtor (dâribland Cristina Stonbock>
roprosenterando bolagets aktieâgare, kommor att bildas undor hôsten 2007 cIter samràd med do
vid den tidpunkton stôrsta aktieâgarnia i bolagot. Valboredningon utses fôr on mandattid arn oU Ar.
Majorîteton av valberodnlngens lodarnôtor skall inte vara styrolsolodam ôter chler anstâlida i
bolagot. AvgAr lodamot i fôrtid IrAn valberedningon ukall orsâttaro utsos pA rnotsvarando sâtt.
Cristina Stonbock skall vara lodamot av valborodningon sarnt vara sammankallande av
valberodnlngon. Valborodningen utsor sjâIv sin ordfârmndo. Valboredningons sammansâttning
kommor att kommunicoras I bolagets dolârsrapport 1fr dot trodjo kvartalet 2007.

Mot boslutot râstade Hans G Wosslau sorn ombud 1fr aktieâgaro onligt bilaga 2, fûrotrâdando
sammanlagt 31 303 râster. Vidaro noterades att vissa aktloâgare enligt bilaga 2 avstod frAn att
rôsta.

§15

Erséittningskommitténs ordfôrando Asgor Aamund fôrodrog styrolsens fôrslag arn rikUlinjor 1fr
orséittning tilt lodando bofattningshavaro.

Dot boslutados i enlighot mod styrelsons fôrslag.

Mot boslutot rôstado Hans G Wosslau som ombud 1fr aktioàgare oniigt bilaga 2, lôrotrâdlando
sarnmanlagt 2 296 433 rôster. Vidare notorados att vissa aktioAgaro onhigt bilaga 2 avstod frAn att
rôsta.

Dot beslutados onhâhlligt att ândra bolagsordningons § 5 gonorn infôrando av omvandlingsfôrbohâll
sarn innobâr att A-aktler kan ornvandlas tili B-aktlor. Don nya lydolson av § 5 frarngér av bliaga 3.

§ 17

Det boslutades att minska bolagets reservfond med I1000 milionor kronor Iràn I 523 miljoner
kronor tilt 523 miljoner kronor. Minsknlngsboloppet skali ôverfôras tilt IrjUt egot kapital.



§15

Det beslutades enhâlligt att bemyndiga styrelsen att feUe bestut om att, âterkôpa bolagets egna
aktier i enlighet mcd fôljande viflkor.

1. Fôrvârv av A- och/eller B-aktier ekail skc pA Stockholmsbbrsen och skall skc i enlighct mcd
de regler rârande kôp och fôrsâljning av egna aktier som framgâr av bolagets
noteringsavtal mcd Stockholmsbôrscn.

2. Fôrvêrv av A- ochleller B-aktier fâr eke vid eUt eller fiera tilifâllen under tiden fram tili nâsta
àrsstâmma.

3. Hôgst sâ mânga A- ochlcller B-aktler fâr fôrvârvas att bolagets innehav vid var tld inte
ôverstlger 10 procent av samntliga akiier i bolaget.

4. Fôrvârv av A- ocheltler B-aktier pâ Stockholmsbbrsen fâr ske tOIl ett pris per aktie inom dot
vid ver tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan hôgsta kôpkurs och
lâgata sâljkurs.

5. Betalning fôr aktierna skail erlâggas kontant.

Syftct med bemyndigandet âr att styrelsen skall fâ ôkad mdjflghet att fortlbpande anpassa bolagets
kapitalstruktur och dârigenom bidra tili ôkat aktieâgarvârdc. Styrelsen har fôr avsikt att minska
bolagets aktiekapital gcnom indragnlng av de aktier som âterkôps enhigt fôrsiaget i punkt 19
nedan.

§19

Dot beslutadcs enhâlligt att minska bolagets aktiekapitat med hôgst 33 535 770 kronor genom
indragnlng utan Aterbetalning av A- ochlcller B-aktier som bolaget âterkôpt genom utnyttjandc av
bemyndigandet enligt beslutet i punkt 18 ovan. Dot beslutades att avsâtta minskningsbeloppet tili
fr111 eget kapital.

Dot beslutades att befullmâktiga styrclsen att vidia sâdana justeringar i minskningsbeslutet som
krâvs f6r registrerlng hos Bolagsverket.

§ 20

E-rsâttnirigskommitténs ordfôraride Auger Aamund redogjorde «kr styrcisens fôrslag avseende
infbrande av incitamcntsprogram.

Ossian Ekdahl, Fôrsta AP-fonden, uttalade att presenitationen av det fôresiagna
incitamentsprogrammet var bra och 911 Fôrsta AP-fonden Wr positive tili vâl utformade
incitamentsprogram eftersom de gav en god môjlighet att rckrytera, behâlla och motivera
Iedningen. Fôrsta AP-fonden avsâg dârfôr att rôsta je tUI styrelsens fôirslag. Han efterlyste dock en
utvârdering av tidigare incitementsprogram somn ett underlag «kr bealutet pA stâmman. Ossian
Ekdahl uppmanade dârfôr styrelsen att tili nâsta âr lâta gôra en utvârdering av programmen utifrân
aktieâgarnas pers pektiv och att lâta denna vara on del av underlaget fôr nâsta ârs beslut.

Dot beslutades med erforderlig majoritet, i enllghet mcd styrelsens fôrslag, att infôra
incitamentsprogram, Innefattande bealut om

<a) antagande av ictmnsrga enhigt bilaga 4, ~ ' CN



(b> omission av tockningsoptioner cntigt bilaga 5, somt

(c) utstâllando av personuloptionor sart omission av tecknlngsoptioner onllgt bilaga 5.

Dot boslutados vidaro att bofullmâktiga don verkstIllando diroktôron att vidia do eventuofla
justeringar I besluton som kan krâvas fOr registroring hos Bolagsvorkot och VPC AB.

Mot boslutot undor punkton 20 (a) rôstade Hans G Wosslau som ombud fOr aktioêgaro onligt
bilaga 2, fôrotrâcdando sammanlagt 22 800 rôstor. Mot boalutot undor punkton 20 (b) rôstade Hans
G Wosslau som ombud fOr akiloîgaro onligt bilaga 2, fOrotrâdlando sammanlagt 150 rôster. Mot
boalutot undor punkton 20 (c> rôstado Hans G Wesslau som ombud fOr aktioâgare enhigi bilaga 2,
fôrotrâdlando sammanlagt 16 571 rOsier.

§ 21

Dot boalutades att bomyndiga styrelsen att, lângst mInill tidon fOr nâsta Arsstâmma, vid oUt cher fiera
tilifâhlon, besluta ail uppta Iânotlnansiering I onlighot mcd 11 kapitiot Il § aktloboiagslagen
(2005:551), dâr rântan âr boroonde av bolagets rosuitat chier finansiella stâilning. Bomyndigandet
skali encasat kunna utnyttjas om styreison bodômor att donna typ av rântovilikor âr de moat
marknadsmâsslga och fôrdoiaktiga fOr bolagot 1 dot enskilda failot.

Mot beslutot rôstade Hans G Wo-ssiau som ombud fOr aktloâgaro onhigi bilaga 2, fôretrâdlande
sammanilagt 2 303 683 rOuter. Vidare notorados att vissa aktioâgaro onligI bilaga 2 avstod frân att
rOuta.

§22

Dâ inget i Ovrigt fôrekom, fôrklarade ordfôrandon stâmman avulutad.

Som ovan

Sarah Huh

Justoras:

Martin Bôrrosen

Ousian Ekdahi

Peter Rudman



Bilaga 3

Nuvarande lydelse Fôresiagen lydelse

Aktierna akail kunna utges i tvà sonaer, Aktiarna skall kunna utges i tvà ssrisr,
betecknade serie A och saria B. Aktisr av saris betecknade saris A och saris B. Aktisr av saris
A kan utgss tilt sUt antat av hôgst 238.400.000 A kan utgss titI stt antat av hôgst 238.400.000
och aktier av saris B tilt att antal 8v hôgst och aktisr av saris B tilt att antal av hôgst
238.400.000. Aktia av saris A madfôr râtt tilti tio 238.400.000. Aktie av sense A msdfôr râtt tilt tio
rôstar och aktia av saris B msdfôr râtt titi an rôster och aktie av saris B madfôr râtt titi an
rôst. rôst.

Bastutar botaget att smillera nya aktier av saris Bestutar botagat att smillera nya aktier av saris
A och saris B, mot annan batatning an A ooh saris B, mot annan bstatnîng an
apportegsndom, skalt âgarea8v aktier av saris A apportegendom, skall âgars av aktiar av saris A
och saris B àga fôrstrâdesrâtt att tackna nya och saris B âga fôrstrâdesrâtt att tackna nya
aktier av samma aktiesiag i fôrhâliands tilt dat aktiar av samma aktiastag i fôrhàttande tilti dat
antai aktisr innehavaran fôrut âger <primâr antai aktiar innehavaren fôrut âger (primâr
fôretrAdasrâtt). Aktiar som inta tacknas mad fôrstrâdesrâtt). Aktiar som ints tecknas med
primâr fôretrâdasràtt skatt arbjudas samntiiga primâr fôrstrâdasrâll akali arbjudas samnttiga
aktieâgara tilt tackning (subsidiâr aktiaâgara tilt tsckning (subsidiâr
fôretrâdasrâtt>. Qm ints sâtunda srbjudna aktiar fôretrâdasrâtt). Om inte sâtunda arbjudna aktisr
râcksr fôr den tsckning som skar mad subsidiâr râcksr fôr dan tackning som sksr mad subsidiâr
fôrstrâdasrâtt, skatt aktiarna fôrdetas mettan fôratrâdasrâtt, skati aktierna fôrdetas mailan
tecknarna i fôrhAtianda tilti dat antal aktier de tscknarna i fôrhâlianda tilti dat antai aktiar da
fôrut âgar och i dan mân dalla inta kan sks, fôrut âgar och i dan mân dalla inte kan ske,
gsnom lollning. gsnom Iollning.

Baslutar bolagat att smillera aktiar andast av Bastutar bolaget att amillara aktisr sndast av
saris A ailar saris B, mot annan batalning ân saria A aller saris B, mot annan batatning ân
apportsgandom, skali samntiiga aktiaâgars, apportagandom, skaii samnttiga aktiaâgara,
oavsall om daras aktiar âr av saris A sitar saris oavsall om daras aktisr âr av saris A aller saris
B, âga fôretrâdesrâtt att tackna nya aktisr i B, âga fôratrâdssritt att teckna nya aktier i
fôrhâitanda tilt dat antal aktisr de fôrut âgsr. fôrhâtianda tilt dat entaI aktisr de fôrut igar.

Vad som ovan fôrasknivs om aktieâgarss Vad som ovan fôraskrivs om aktieâgarss
fôratrâdssrâtt skaii âga motsvarands tittâmpning fôratrâdasrâll skall âga motsvarands tiilâmpning
vid emission av tsckningsoptionar och vid emission av tackningsoptionar och
konvertibtar och akait inte innebâra nàgon konvartibter och skait ints innebâra nâgon
inskrinkning i môjiighatsn att falla bastut om inskrânknlng i môjtighatan att falla bastut om
amission mad avvikaisa frân aktisâgarnas amission mad avvikalsa frAn aktisâgarnas
fôretrâdesrâll. fôratrâdssrâtt.

Vid ôkning av aktiakapitalat ganom Vid ôkning av aktiekapitaiat ganom
fondamiîssion msd utgivandeav nVfy8 aktiar skatt fondemission mad utgivande av nya aktier skatl
nya aktiar emillaras 8v varja aktiastag i nya aktiar smilleras av varja aktiaslag i
fôrhâtlands tilti det entai aktier av samma stag fôrhâtlands tilti dat antai aktisr av samma stag
som flnns sedan tidigara. Dârvid skail gamla som finns sedan tidigars. Dârvid skali gamia
aktisr av visst aktisstag msdfôra râll tilti nya aktisr av visst aktisslag madfôra ritt tilt nya
aktisr av samma aktlestag. Vad nu sagts, skalt aktisr av samma aktiestag. Vad nu sagts, skati
inta innebâra nâgon inskrânkning i môjiighstan inte innabâra nAgon inskrânkning i môjiighstan

A07805581/O.1/16 May 2007



§55

Nuvarande lydelse Fôreslagen lydelse
att genom fondemission, efter erforderlig att genom fondemission, efter erforderlig
ândring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt ândring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt
slag. Slag.

Aktie av serie A skell kunna amvandias NIi aktie
av serie B. A gare titi aktie av serie A âger under
januari och jui rnénad verje âr
("Qmvandlingsperloderna 7, râtt ait pâfordra
att heal eliar de/ av inneahvet av aktiar av seria
A omvandias tIi aktie av sarie B. Begâren arn
omvendling skail gôras skr#ftigen ach ha
inkammit NIi bolagets styreise senast sista
dagen under aktuell Omvendlingsperiod, Dârvdd
skali anges (i) det entai aktier av serie A sam
ônskas omvandlede aller (iY) den aride! av det
totale antalat ni star i baie get som aktiaageren
dnskar att Inneha efter att arnvendling skett av
samtiiga aktier av sarie A som enmâlts fôr
omvandfing undar aktuell Omvandlingsperiad.
Vid anmâlan enligt (il) aven skell aktieâgeren
âven ange sitt totale Innahav av aktier ev sanie
A och seria B vid tidpunkten fôr bagâran.

Styreisen Makil efler utgüngan, av varja
Omvendlingsperiod bahandia frâgan arn
omvendllng. Styrelson slell darefter ganast
arimâla amvendiing f6," registrering hos
Bolagsvanket. Ornvandfingen âr verkstâlld nâr
registrering skatt och omvandiingan entecknats
i avstâmningsragistret.
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Bilaga 4

INCITAMENTSPROGRAM (punkt 20)

Vid Arsstâmman 2005 beslutados att anta ett incitamentsprogram fôr lodande befattningshavaro
oct andra nyckolpersoner i MVTG-koncernen basorat pà an kombination av teckningsoptioner och
porsonaloptioner. Tilideiningon av optionor undor incitamontsprogram met var prostationsretatorat.
Vidaro angavs att styrelsen hado fôr avsikt att Aterkomma Ar 2006 och Ar 2007 med ytterligaro
tilideiningar enligt incitamontsprogram mot under fôrutsàttning att vissa fastatâtida resuttat- och
verksamhotsbaserado vilikor uppfylldos. Vid Arsstàmman 2006 bestutades att anta ett
incitamontsprogram mod somma innehAi som 2005 Ars progra ,m. Styrelson konstaterar att de fôr
Ar 2006 uppstàl[da vitikoron har uppfyltts och mot bakgrund dârav fôrestâr styreison att
bolagsstâmman bestutar om nedanstâondo prestationsbaserado incitamontsprogramn fôr lodande
befattningshavare oct andra nyckelporsoner anstâlda i MTG-koncornen.

Styrelsons fôrstag tilt 2007 Ars incitamontsprogram innobâr fôtjando justering jàmfôrt med 2005
och 2006 Ara incitamentsprogram. Styrelson fôresiâr att fôrhâltandot moilan fôrvârvade
teckningsoptioner oci, antalot tilidelade porsonaloptionor Andras frAn 1:2 tilti 1:6 och att
teckningskursen fôr tockningsoptioner rospoktive personaloptioner Andras frân 115 procent av don
genomsnitthiga betaikurson tilti 110 procent av don genomsnitthlga betaikursen fôr bolagots B-aktier.
Styrelsen anser att dossa justeringar kommer ôka programmets attraktion och dârmed ôka
deltagandot i programmet.

Fôr ail kunna genomfôra dot fôresiagna incitamentsprogram met fôresiâr styreison att
boiagsstâmman fattar de bealut som framgâr av punkterna a - c nedan. Samtliga beslut fôrosiâs
vara vilikorade av varandra. Fôr giltigt beslut kràvs bitrâde av aktieâgare med minst f10 tiondelar
av sAvâl de vid stâmman avgivna rôstorna som do vid stâmman fôretrâdda aktiorna. Bakom
fôrsiaget stAr aktioâgare som tilisammans reprosontorar mer ân 70 procent av samtliga rôster i
bolaget innefattande bland andra Emesco AB, Investment AB Kinnevik, Swodbank Robur Fonder,
SEB Fonder och SEB Trygg Liv.

Motiven tilti styrelsens fôrslag, redogôrelse fôr tidigare incitamentsprogram, beredning av fôrsiaget,
kostnader fôr programmet och utspâdningseffektor samrt effekter pA viktiga nyckoltal boskrivs i
undorbilaga 1.

Antagande av incltamentsprogram (punkt 20 a)

Styrelson fôrestAr att bofagsstâmman bostutar anta ett incitamentsprogram fôr todando
befattningshavare och andra nyckelpersonor anstâtida i MVTG-koncernen eniigt nedanstâendo
principer.

I ncitamentsprogram met innebâr att anstâlda erbjuds en kombination av tockningsoptionor och
personatoptioner som ger râil att fôrvârva B-aktier i botaget. Dettagarna i incitamontsprogrammot
kommer att erbjudas fôrvârv av teckningsoptionier pA marknadsmâssiga vilikor. Fôr varje
tockningsoption deltagaren fôrvârvar, erbjuds hôgst sex personaloptionor Som vardera berâttigar
tilt fôrvârv av on B-aktie. Teckningskursen enligi teckningsoptionerna och fôrvârvapriset entigt
porsonaloptionerna kommor att motevara 110 procent av marknadsvârdet pA bolagets B-aktio tio
handoladagar nârmast oftor bolagsstâmmans beslut. Tockningsoptionerna fôresiâs lôpa under
cirka tre Ar och personaloptionerna under cirka fem Ar. Personaloptionerna Ar into ôvorlâtbara och
utnyttjande av personaloptionerna fôrutsâtter normait ail optionsinnehavaren vid tidpunkten fWr
utnyttjande alltjâmt Ar anstâld i MVTG-koncernen.

Omfattningen av incitamentsprogram met fôr 2007 fôrostAs uppgâ tilt hôgst 57 142
teckningsoptionor och hôgst 342 852 personaloptioner. Den verkstâllanda direktôren kommor att
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erbjudas ail fârvârva hbgst 14 285 teckrdngsoptioner och erbjudas hôgst 85 710 personaloptioner
och ôvriga ledande befattningshavare (cirka 40 personer) kommer vardera att erbjudas att
fôrvârva hôgst 4 286 tackningsoptionar och erbjudas hôgst 25 716 personaloptioner.

Styralsan, aller av styrelsen fôr àndamâlat inrâttad kommitté, skall anavara fWr den nârmare
utformningan och hanteringen av incitamantsprogrammet, inom ramen Wôr angivna huvudsakliga
vilikor och rikt1lnjer. t samband dârmed skall styrelsen âge ràtt ail gôra anpassningar fôr att
uppfylla sârskilda reglar aller marknadsfôrutsâttningar utomianda. Styralsan skall âvan âge râtt ail
vidta andra justeringar under fôrutsâttning att det sker betydande fôrândringar i MTG-koncarnan
aller dass omvârld som skulla medfôra ail bealutade vitikor fôr tilldelning enhigt
incitamentsprogram met inte lângre âr ândamâlsenliga.

Môjlighet tilt deltaganda i incitamentsprogrammet fàrutsâtter dais ail datta lagligan och lâmpligen
kan ska, dais ail det enhigt styrelsens badômning kan komma ail ske med rimliga administrative
kostnadar och akonomiska insatser.
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BlIaga 5

Emission av tecknlngsoptloner (punkt 20 b>

Styrolsen fôresiâr att bolagsstâmman bostutar om omission av hôgst 57 142 teckningsoptioner
som vardera berâttigar tilt tockning av on ny B-aktio i bolagot. Fôljande vilikor skall gâlla fôr
teckningsoptionorna:

1. Teckningsberâttigad âr, mod avvikolso frân aktioâgarnas fôrotrâdesrâtt, MVTG Holding AB
(holàgt dottorbolag tilt bolaget>, meU râtt oct, skyldighet fôr MTG Holding AB att, oftor
tocknlng, ôvorlâta dossa pA marknadsmâssiga vitîkor titi vissa nuvarando och framtida
titlsvidareanstâllda i MVTG-koncornon onligt nodan.

2. Overteckning kan e] sko.

3. Teckningsoptionorna skall omitteras utan betatning.

4. Teckning av tockningsoptionorna skall sko sonast don 18 maj 2007.

5. Vadjo tookningsoption berâttigar tilt teckning av on (1) ny B-aktio i bolagot, undor tidon frân
och med don 15 maj 2010 tilt och mod don 15 augusti 2010, dâr inte annat framgâr av de i
punkton 8 nedan nâmnda vilikoron.

6. Don kurs titi vilken nytockning av on B-aktie kan ske skall motsvara oUt bolopp uppgâondo
110 procent av genomsnittet av sista botaîkursorna fôr B-aktien vid Stockholmsbôrsen tio
handolsdagar nârmast ofter dagen fôr bolagsstâmman. Don sâtunda framrâknado
teckningskurson skall avrundas tilt nârmast heit tiotal ôre, varvid fom ôro skalt avrundas
nedât.

7. Do nya B-aktiorna akait go râtt tilt utdelning frân och mod don tidpunkt som fôljer av § 7 i
undorbitaga 2.

a. De fulistândiga vilîkoron fôr teckningsoptionerna framgâr av bitaga 4. Som framgâr dârav
kan teckningskurson liksom antatot aktier som varje tockningsoption borâttigar tilt teckning
av komma att omrâknas vid fondomission, nyemission samt i vissa andra fait.

Tll fôljd av omissionon kan bolagets aktiokapital komma att ôka med 285 710 kronor basorat pé
nuvarande kvotvârdo 5 kronor.

Overlâtelse av tockningsoptioner tilt anstâlîda skall sko pA fôtjando vilikor:

1. Râtt att fôrvârva teckningsoptionor tilikommer vissa nuvarando och framtida
tillsvidaroanstâllda i MVTG-koncornon i Svorigo och utomlands.

2. Anstâlîda kommer att orbjudas fôrvârva teckningsoptionor ontigt fôtjando: Kategori I - VD
kommor att orbjudas fôrvârva hôgst 14 255 teckningsoptioner; Kategori Il - Ovriga todando
bofattningshavare (cirka 40 porsoner) kommer att orbjudas fôrvâirva hôgst 4 286
teckningsoptionor vardora.

Dot skatt noteras att de antal tockningsoptioner som angivits âr don hôgsta titîdoîningon
inom rospoktivo katogori och att tilîdoîningon sàlodos kan variera. Deltagare som oj orhâtlit
maximal tilldolnlng kan komma att erbjudas yttorligare teckningsoptioner, dock ej mer ân
vad som ryms inom respoktivo katogoris hâgsta tilldelning.

3. Botalning fôr titîdetade teckningsoptionor skall ske moU marknadsmâssigt bolopp som
faststâlls vid tidpunkten fôr fôrvârvet av Deototto AB mod tiltâmpning av vodortagen
vârderingsmodell (Black & Soholos>.
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Bitaga 6

Utst5Ilando av personaloptioner samt omnission av tecknlngsoptloner (punkt 20 c)

Utstêllande av personaloptioner

Styrelson fôrostâr att boiagsstâmman godkânnor att styrolson, efter erbjudande tili deitagamna i
incitamentsprogram met, utstàlier hbgst 342 852 porsonatoptioner somn vardera ger râtt att fôrvfrva
on B-aktie I bolaget. Personaloptionor skatl kunna erbjudas vedortagsfritt: tilti do som ontigt punkton
20 b) ovan fôrvârvar teckningsoptionor eniigt fôijande principer:

1 . Personatoptioner skail kunna erbjudas titi de tiilsvidareanstâitda i koncernen Som enIigt
punkten 20 b) ovan fôrvârvar teckningsoptioner. Fôr varje tockningsoption anstâIld
fôrvârvar onligt erbjudande under punkten 20 b), erbjuds den anstâIide maximait sex
porsonaloptioner somn vardera berâttigar titi fôrvârv av en B-aktie i bolagot.

2. Personaloptionema skall utfàrdas vedertagsfritt tIi de anstâtIda.

3. Dot pris par aktie somn optionsinnehavaro skaII ertâgga fôr att fôrvârva en B-aktie vid
utnyttjande av personaloption skatt motsvara tâgst 110 procent av genomnsnittet av sista
betaikurserna vid Stookhotmsbôrsen fôr B-aktien tio handoisdagar nârmast ofter dagen Wôr
bolagsstâmman. Det sâlunda framrâknado fôrvàrvspriset skatt avrundas tili nirmast hoit
tiotat ôro, varvid femn ôre skatt avruridas nedât.

4. Personatoptionerna har en Iôptid pâ Iângst fomn W.

5. Under fôwutsâttning att optionsinnehavaren kvarstâr i Smn anstâitning inomn MTG-koncemen
(undantag finns fWr de fait upphôrande av anstêiiningen boror pâ pension, arbetsofôrmâga
aller dôdsfati), skall personaloptionan bit môjiig att utnyttja i dess haihet den 15 maj 2010.

6. Personatoptionor skatl inte vara môjilga att ôverlâta, pantsàttas aller pâ annat sâtt fôrfogas
ôver, med undantag fôr dâ det sker georno testamente aller legala arvsregler, och fâr
under dan anstâldos Iivstid endast utnyttjas av den anstâtIde.

7. Om optionsinnehavaran upphôr ail vara anstâld inom MTG-koncornen kommer
personaloption somn ânnu inte blivit môjIig att utnyttja att fôrfaila. Personatoption som har
intjânats fôrfailar gonorolit tre mânadar citer anstâliningens upphôranda. Andra
tidaporioder stadgas Wôr det fait anstâliningen upphôr pâ grund av pension, arbotsofWrmâga
eller dôdsfatt. Personatoptionerna kommor dock inte i nâgot fait vara môjilga att utnyttja
ofter utgângen av den ursprungtiga lôptidan.

Emission av teckningsoptioner

Fâr att sâkorstâtia bolagets Atagando att leverora B-aktiar vid utnyttjande av personaloptionarna,
fôrosiâr styralsen att botagsstâmman bestutar am omission av hôgst 342 852 teckningsoptioner
somn vardera borâttigar titi teckning av on ny B-aktie i botagat. Fôijando vilikor skalt gâlla fWr
teckningsoptionerna:

1. Teckningsborâttigad âW, mad avvikolso frân aktiaâgarnas fôrotrâdosrâtt, bolagats
dotterbotag MTG Holding AB, med râtt och skyldighot fôr dotterbotaget att citer teckning
vid anstâtIdas pàkatiande av utnyttjande av bolaget utetâtida personatoptionar ôvertâta
tockningsoptloner tilt anstâtIda pâ vilikor att dessa omgâende utnyttjas Wôr teckning av
aktior.

2. Ôvorteckning kan aj ske.

3. Tockningsoptionarna skatl omittoras utan bataining.
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4. Teckning av teckningsoptioncrna akail skc senast den 18 maj 2007.

5. Varde teckningsoption berâttigar tili teckning av cri (1> ny B-aktic i bolaget, under tiden frân
och med den 15 maj 2001 tilt och med den 15 maj 2012, dâr mine annat framgâr av de i
punkten 8 nedan nâmnda vilikoren.

6. Don kurs titi vilken nytcckning av cri B-aktie kan ske skati motsvara ett bclopp uppgAendc
110 procent av gcnomsnittct av sista betaikursorna B-aktiens vid Stockholmsbôrscn tio
handieldagar nârmast eftor dagen fôr boiagsstâmman, minskat med 1 krona. Don sâlunda
framrâknade tcckningskurscn skail avrundas titi nârmeat heit tiotal ôrc, varvid fem ôrc akali
avrundas nodât.

Vid utnyttjande av personaloption kommer cil lôseripris om lâgst I krona ail erlâggas av
optionsi nnehavarcn, varfôr totale priset fôr ail fôrvârva on B-aktie cntigt personaloption
uppgâr titi lâgst 110 procent av gonomsnittet av sista betaikurserna fôr B-aktiens vid
Stockhoimsbôrscn tia handclsdagar nârmeat efter dagen fôr bolagsstâmmari.

7. De nys B-aktierne skatl ge râil titi utdotning frân och mcd don tidpunkt som fôIjer av § 7 i
underbilaga 3.

8. De fulistândiga vilikoren fôr teckningsoptionerna framgâr av bilaga 5. Som framgâr dàrav
kan tcckningskurscn Iiksom antalet ektier som varde tcckningsoption bcrâiligar tilt tcckning
av komma ail omrâknas vid fondemission, nycmnission samt i vissa andre fait.

Tilt fôtjd av emissionen kan bolegets aktiokapitet komma ail ôka med I 714 260 kronor baserat pA
nuvarende kvotvârdc 5 kronor

Vid pâkaiiandc av utnyttjencfe av personaioptioncr, skali de som tilidelets personaloptionor enfigt
donna punken 20 c) âge râil ail fôrvârva ovenstâendo teckningsoptioncr under fôrutsâilning ail
desse omgâendc utnyttjas fûr teckning av nya B-aktier.

Styrelsen fôresiâr ail bolagsstâmman bomyndigar styrolsen eller don styreteen utscr att vidta
sàdana smârro justeringar av boaluten under punkien 20 a - c som kan komma ail crfordras i
samband med registrcring hos Bolagsverkct, VPC AB chler pé grund av utlândska formelle krav.
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Underbilaga I

1 Syftet med incitamenteprogrammet

Syftet med det fôresiagna incitamentsprogrammet âr att skapa fômutsâttningar fôr att
behâlla och rekrytera kompetent personat tili koncernen. 1Incitamentsprogram met har
utl'ormats fôr att belôna deltagarna fôr ôkat aktieâgarvârde genom att erbjuda en tilldelning
av teckningsoptioner och personaloptioner somn âr baserad pâ uppfyllandet av faststâIIda
resultat- och verksamhetsbaserade vitikor. Dettagande i programmet fôrutsàtter att
dettagaren sjâlv gôr en investering genomn att betala ett marknadsmâssigt pris fôr
teckningsoptionerna. Genom att knyta anstâtidas belôning tili bolagets resultat- och
vârdeutveckIing, premieras den Iângsiktiga vârdetittvâxten i bolaget. Mot bakgrund hârav
anser styrelsen att infôrandet av incitamentsprogram met har en positiv effekt pA MTG-
koncernens fortsatta utveckling och êr dârmed tili fôrdet fôr bAde aktieâgarna och bolaget.

2 OvrIga utestâende aktierelaterade incitamentsprogram

Vid extra boIagsstâmma den 16 februari 2001 beslutades om ett personaloptionsprogram.
Personaloptionemna ger môjlighet tilt fôrvârv av B-aktier i bolaget. Tilldelningsberâttigade âr
i koncernen ledande befattnirïgshavare och nyckelmedarbetare. Programmet lôper ut den
4 mai 2007. Fôr utestâende personaloptioner gâller bI.a. fôljande vitikor:

De blir môjliga att utnyttja tidigast tre Ar och senast àtta àr frân tidpunkten fôr utstâllande
av optionerna. Optionsinnehavaren mâste vid tidpunkten fôr utnyttjande fortfarande vara
anstâlld i koncernen. Personaloption tilidelas vedertagsfritt oct fâr inte ôverlâtas. Lôptid,
Iôsenpris och antal titidelade och utestâende optioner framgâr av sammanstâlningen
nedan.

Tilldelningsâr 2001

Antat tilidelade optioner I15070QI9

Pris per aktie (SEK) 273,90 - fôrfaltodag 4 maj 2007

Utestâende aktier somn kan 18 135
fôrvârvas

Fôr att sâkeretâlla botagets Atagande att leverera B-aktier vid utnyttjande av
personaloptionerna och fôr att tâcka administrativa kostnader, sociala avgifter och
motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av dessa personaloptioner,
emitterades under 2001 och 2002 teckningsoptioner tilti det hetâgda dotterbolaget MTG
Holding AB. Teckningsoptionerna berâttigar tili teckning av sammanlagt I 247 115 nya B-
aktier.

Vid ordinarie bolagsstâmma den Il maj 2005 och 10 maj 2006 bealutades om tilldelning i
ett incitamentsprogram fôr ledande befattningshavare och andra nycketpersoner i
koncernen Innebârande att aristâtida erbjuds en kombination av teckningsoptioner och
personatoptioner som ger râil att fôrvârva B-aktier i bolaget. Deltagarna i
incitamentsprogrammet har fôrvârvat teckningsoptioner pà marknadsmâssiga vilikor. Fôr
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varje tockningsoption deitagaron fôrvârvat, erbjuds hôgst tvâ porsonaloptionor som
vardera borâttigar tii! f6rvârv av on B-aktie. Teckningskursen enligt tockningsoptionorna
och fôrvârvsprisot enligt porsonaloptionerna motsvarar 115 procont av marknadsvârdet pâ
bolagets B-aktie tio handeisdagar nârmast otter boilagsstâmmans besiut.
Tockningsoptionerna Riper under oirka tre Wr och personaloptionerna undor cirka fom Wr.
Personaloptionorna âr into ôvorlâtbara och utnyttjanide av personaloptionerna fôrutsâttor
normait att optionsinnehavaren vid tidpunkten fôr utnyttjande atttjâmt âr anstâild i MVTG-
koncernen. Lôptid, Iôsenpris och entai tilidelado och utostâonde optionor framgâr av
sammanstêllningon nedan. inga optionor har kunnat utnyttjas fôr fôrvârv av aktier.

Tockningsoptioner Porsonaloptionor Teckningsoptionor Personaloptioner

Tilideiningsér 2005 2005 2006 2006

Antal tilidelade 133 333 266 666 109 123 218 246
optionor

Pris per aktie 239,30 235,80 417,70 413,30
(SEK)

Utestâende akter 133 333 263 666 109 123 215 246
som kan
fôrvârvas

3 Incitamentsprogrammets bereclning

Dot fôresiagna incitamentsprogrammot har borotts av orsâttningskommittén ofter
inhâmtande av synpunktor frén âgarna och oberoonde expertor samt i samrâd mod
styreison. Fôrsiaget har antagits av styreisen.

4 Utspâdningseffekter och kostnader fôr programmet

Vid utnyttjando av fôresiagna teckningsoptionor och porsonaloptionor ôkar antaiet B-aktior.
Dessa nya aktior utgôr, vid futIt utnyttjande, cirka 0,6 procent av dot totale antalet aktior i
bolaget och cirka 0,2 procont av dot totale antaiet rôstor i boiaegt. Med beaktande av
tidigare utgivna och utestâonde tockningsoptioner blir utspâdnlngseffekten vid fui! teckning
cirka 1,7 procent av det totale antalet aktier samnt cirka 0,6 procent av antaiet rôstor.

Med hânsyn tili att ôveriâtoiser av tockningsoptioner frân dotterbolaget tIi anstâlda skaII
sko tii! oUt berâknat marknadspris bedôme tecknlngsoptionerna inte medfôra nêgra
vâsontîlga kostnader «kr bolagot. Utspâdnlngseffokten av tookningsoptionerna kan dock
komma att pâverka rosultatet per aktie i oniighet mod redovisningsstandarden lAS 33.

Personaloptionorna kan komma ail fôranieda kostnador fôr MTG-koncernon i form av dols
sociale avgifter dois redovisningsmâssiga kostnader undor personaloptionernas iôptid.

Kostnader i form av sociale avgifter kan uppkomme vid utnyttjande av porsonaloptionerna.
Baserat pé en antagen ektiekurs om 515 kronor vid utnyttjandet och oUt antagot
fâjrvârvspris enhigt personaloptionon om 449,30 kronor per aktie berâknas de sociale
avgiftorna uppgâ tiI) cirka 5,6 miljonor kronor.
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De sociale avgWfterna kommer att kostnadsfôras under optionernas intjânandeperiod
baserat pA vârdefWrândringen av personaloptionerna.

IFRS 2 fôreskriver att personaloptionerna skall kostnadsfôras som en personalkostnad
(exklusive sociale avgifter) ôver intjâr>andetiden och redovisas direkt mot eget kapital.
Baserat pâ antagande om att cirka 10 procent av personaloptionerna som erbjudits
fôrfaller Innan de intjânats pA grund av personalomsâttning berâknas den redovisade
kostnaden Wôr personaloptionerna uppgâ tili totait cirka 26,6 miljoner kronor Wôrdelade ôver
âren 2007 - 2010. Det belopp som redovisas omprôvas med beaktande av eventuella
fôrândringar i fôrvântat intjânande under intjânadeperioden samt vid intjânandeperiodens
slut med hânsyn tili verkligt intjânande.

Bolagets kostnad fôr att utbetala en kontant bonus fôr tâckande av del av kostnaden fôr
optionspremien (se nârmare avsnitt 7 nedan) uppgâr tili cirka 4,9 miljoner kronor inklusive
sociale kostnader. Berâkningen baseras pâ Wôljande antaganden:

* att samtlga teckningsoptioner fôrvârvas;

* att samtliga optionsinnehavara som innehar teckningsoptioner och
personaloptioner och/eller B-aktier fôrvârvade genom
tecknlngsoptionerlparsonaloptioner kvarstâr i anstâlningen tra Wr effer fôrvârvet;
och

*att optionspramien uppgâr tili 91,50 kronor (se nadan).

Justerat Wôr den investering anstâlda gôr vid fôrvârvet av teckningsoptionerna, tilifôrs
bolaget cirka 326 000 kronor.

5 Teoretlskt vârdo av on personalloption

Personaloptionerna har inget marknadsvârde aftersom de inte âr ôverlàtbara. Ett taoretiskt
vârde pA personaloptionen har dock berâknats baserat pA Black & Soholes
vârderingsmodell och i môjligasta mân i enlighet med de principer somn stadgas i IFRS 2.
Berâknîngen har baserats pâ ett antaget aktiepris om 408,50 kronor - och en fôrvântad
volatilitet om 30 procent. Med hânsyn tili den risk som fôreligger att personaloptionen
upphôr att gâlla innan den ursprungliga lôptidens slut pâ grund av anstâllningskrav, har det
vârde sorn framrâknats i enlighet rned Black & Scholes vârderingsmodeli reducerats med
20 procent. Dat teoretiaka vârdet av en personaloption har beràknats tili 69 kronor, vilket
ger ett vârde Wôr samtliga optioner pâ cirka 23,7 miljoner kronor.

6 Vârde av on teckningsoption

Baserat pé en kurs Wôr bolagets B-aktie om 408,50 kronor och en teckningskurs Wôr
tecknlngsoptionerna om 449,30 kronor <110 procent) samt en bedômd volatilitet om 30
procent, har vârdet per teckningsoption uppskattats tili 91,50 kronor, vilket ger ett vârde Wôr
samtllga optioner pâ cirka 5,2 miljoner kronor.

7 Ovrig information

Upplysningsvis informeras bolagsstâmman om att styrelsen ôvarvâger att uppmuntra tili
deltagande i inoitamentsprogram met genomn utéiâstelse om en kontant bonus att utbetalas
tre âr efter fôrvârvet av teckningsoptionerna. Boniusen kommer endast att utbetalas under
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fôrutsàttning att teckningsoptioner, parsonaloptioner och(eller genom tec-kningsoptioner
ooh personaloptioner fi5rvÉirvadle B-aktier ânnu innehas av deltagaren samt att deltagaren
typiskt sett âr anstâIId inom MVTG-konoernen. Den kontanta bonusen kan maximait uppgâ
tili skillnaden mellan det pris som deltagaren betalat och 2 procent av vérdet pi totala
antalet underliggande B-aktier vid tidpunkten fôr optionsfôrvârven.
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Underbilaga 2

VILLKOR FÔR MODERN TIMES GROUF MTG (PUBL) AB:s

TECKINMGSOPTIONER 2007/2010

§ 1 Detinitioner

I fdreligganda villkor salcli fdljanda benlimningar ha don innebôrd soma anges nedan

"bankdag"
dag som inta âr sôndag aller annan allmn5n halgdag aller som betr&ffande betaklnng av skuldabrev
inte ir likstâlit mcd ailmân halgdag;

"banloen'>j
don bank aller det kontofZ5randa institut som bolagat vid var tid utsatt att handha administration av
teclcningsoptionerna enligt dassa vilikor;

"bolaget"
Modem Tinmas Group MTG AB (publ), org wr 556309-9158;

"teckntngsoption "
râtt att teokua B-aktia i bolagat mot batalning i pangar enligt dassa vilikor;

"teckning"
sâdan nytaekning av B-aktiar i bolagat, soni av'sas i 14 kap aktiabolagslagan;

"pteckningskurs »
don kurs per B-aktia tiil vilkan taokning av nya aktier kan ska;

PX> $

VPC AB.

§ 2 Teeknlngsoptioner oeh registrvring

Antalat taokningsoptioner uppgâr tiil hi5gst 57.142 styckan.

Tackningsoptionerna salcli ragistreras av VPC i att avstiininigsragister enligt lagon (1998:1479)
om kontofôring av fmnansiella instrument, i fâijd varav inga viirdapapper kommar att utges.

Tackningsoptionarna ragistreras fôr innabavares rMcning pâ konto i bolagets avstkinmingsragister.
Ragistreringar avsaande. tackningsoptionarna tili fdljd av Atgârder anligt §§ 6, 7 oeh 8 nadan skali
omnbes6zjas av banken. Ovriga ragistreringsâtgilrder som avser kontot kan fc5ratas av banken aller
annat kontofcSranda institut.

§ 3 Ràtt att teekua nya aktier

Innohavara av teckningsoption sicali ha riitt att fcSr vaij tackningsoption tackna an ny aktie.

Tackningskursan salcli uppgâ till att balopp motsvarande 110 procant av' ganomsnittat av sista
bataikursarna vid Stookholmsbôrsan fcr B-aktian tio handalsdagar ztârmast afiar dagen fdr



bolagsstiirtuna den 9 maj 2007. Dcen sâlunda framraknadc teckcningskursen sicali avrurtdas tili
narnxast tiotal ôre, varvid fcmn tre skall avrundas nedât.

Omxlkning av tcckningskurscxi liksom av det. anial rtya sktier som varje tecknirtgsoption berâttigar
tiil îeckning av, kart âga rum i dc faîl som framgâr av § 8. Tcckning kan endast ske av det hela anial
sktier, vartiil det sammnaxlagda antalet tcckningsopfioner berâttigar, som âr registrerat genom vissi
koxitoflSrartde institut, och som cen och sannna innehavare samtidigt ônskar utxiyttja.

§ 4 Anmilan om tecknilig

Minmlan om tcIcknixig av akticr kart âga rum under tidexi flrtn och med deni 15 mai 2010 tli och
mcd deni 15 augusti 2010.

Vid sâcMan aninâlan skali, fdr registrcrirtgsâigiirdcr, ifylld amnâlniirgsscdel cxiuigt fasisiâlit formulir
irtgcs tli bolaget chler tiil deni som bolaget anvisar.

Atm'âlan om tccknixig âr bindande ocli kart cj âterlcallas.

Inges mine aximilan om teckning irtom fôrsia styckct angivexi iid, upplitr ail râtl enligt

tcknirtgsoptioxicrxa att gâlla.

§ 5 Betalning

Vid anniâlan om icckrtixg sicali beialnirtg crlâggas pA cn gAng i pexigar fâr det anial aktier som

annxâlart om iccknixig avscr. Belalnirtg skaîl ske koxitant tili ett av bolagel anvisai konto.

§ 6 Inf6ring i aktieboken m.m.

Efier tcckning veikatâhis tilldclnirtg gcxiom att de nya aktierxia uppias i bolageis akticbok sâsom
irtierinxsaktier. Sedan rcgislrering hos Bolagsvcrkct îigt rmn, blir regisirerirtgex pA
avstârmningskonîo sluigiltig. Som frartigâr av § 8 senarelâggs i vissa fail iidpunktcxi fâr sluilig
regislrering.

§ 7 Utdelning pi ny aktie

Aktie som uilikonimit pA gmrtd av teckning mcdfâr râtt tili vinslutdclning ifir fôrsta gâxigen pà deni
avstâmninigsdag fâr utdelnirtg, som. infaller ntinasi cfter dcl att tecknirtg vcrksiâllis.

§ 8 Omrflkuing av teckningskurs m.m.

Betrâffande deni rAIl, som salali tilikonmna innebavare i vissa situationer, skall fâljartde gAlla:

A. Gexioxiilr bolaget foxidemnission salcli tecknirtg - dâr arumâlan om tecknirtg gôrs pA sâdart
iid aut deni ixte kart verkstâllas sexiast pA tioxide kalexiderdagen fâre bolagasurtimma somn
bealutar om emissioxiex - vcrkstâllas fârsi sedani siunuxan beslutat om denna. Aktie sont
tilkonunit pâ grurtd av tcckning vcrkstâlld citer exiuissioxiabeslutet upptas inierinstsiskt pA
avstâmnixigskonto, vilkei innebâr att deni mie har rAil att delta i exiissioxicx. Slutlig
rcgistrcring pâ avstârtuirtgskoxito, sker fârst citer avstâmningsdagcxi fâr cmissioxicx.
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Vid teckning somn verkstâIlls eftor boslutet omn fondemissionen tillimpas on omràknad
teekningskurs liksoma en omrlikning av det antal aktior somn vaije teekningsoption berâttigar
tili teckning av. Omrâkningarna, utfârs av bolaget enligt filjande formier:

omrâknat antal
aktier som varje fâregâende antal aktier som vaije
teckningsoption be- teekningsoption beriittigar tili teckning av
râttigar tili teckning av = x antalet aktier efier fondemnissionen

antal aktior frire fondemissionen

fbrogâonde teckningskurs x antalet
onraknad teckningskurs aktior frire fondemissionon

antalet aktior efier fondemnissionon

Vid omralkning enligt ovanstàendo formel salali bortces frân aktier som innehas av bolaget.
Enligt ovan omrli.lnad teeckningskurs och omflilnat antal aktior faststlills av bolagot snarast
môjligt efler bolagsstâinmans bosint omn fondemissionon mon tillâisnpas fcirst ofior
avstlimningsdagen fdr emissioneni.

B. GenorniRr bolaget en sammnanliiggning chler uppdelning av akticrna salali moment A ovan
liga motsvarande tilliimpning, varvid somn avstâinningsdag skall anses den dag cIA
samxnanliiggningen respective uppdelning, pâ bolagets begliran, alcor hos VPC-

C. Genonffir bolaget nyom-ission - mcd fciretrlidesriitt fôr aktioâgarnia att teckna nya aktier
mot kontant betalning chler gonom kvittning - skaUl fôljande gâlla betrâffande r&tten tili
deltagande i emissionon fâr aktie som tilllcoxmit pA grund av teokning med utnyttjando av
teckuingsoption:

1 . Bealutas omissionen, av styrelsen under fârutsâttning av bolagsstiimmans
godkânnande chier mcd sUid av bolagsstàmmans bemnyndigande, salal i
beslutet om einissionen anges den senaste dag dA teckning skall vara
verkstâuld fâr att aktie somn tillkoinmit genomn teekning salali medfâra râtt att
deltaga i emissionen. Sâdan dag far into infalla tidigare lin tiondo
kalenderdagen eLler besintet.

2. Beshutas omissionen av bolagsstâmnman, salcli teckning - som pâkallas pA
sâdan tid att teckningen inte kan verkstâllas senast pA tionde kalenderclagen
fâro don bolagsstâminia som besiatar om. emissionon - vorkstàllas fârst sedan
bolaget verkstâllt omrâkning enligt douta mom C, nlist sista stycket. Aktio
som tilikommit pA grund av sâdan tockning upptages interimistiskt pA
avstâinmingskonto, villcet innebiir att don into har râtt att delta i emissionon.

VicI teckning somn verkstAllts pA sâdan tid att r&tt tili deitagande i nyemissionen inte
uppkommor tilllimpas en omrâknad teckrïingskurs lilcsom on omrâkning av det antal aktier
som, vare teckningsoption boriittigar till teckning av. Omriikningarna utfârs av bolaget
enligt fdljande fermier:

fôregâende teckningskurs x aktiens
genomasnittiga bôrskurs under den i
emissionsboslutet fastatUllda teck-

ornrâknad teekuingskurs = ningatiden (aktiens aenomnsniutskurs)
aktiais gononisuittskurs ôkad med det pA
grundval dàrav framrhlknade toorotiska
vilidet pâ teckçningsrlitten
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fâregâende antal akticr som varie
teckningsoptîoxx berîittigar till teckning av
x (aktiens genomnsxîttskurs ôkad mcd det

omrîlknat antal aktier som pâ grundval dàrav fiuranllnade
varie teckningsoption beràttigar = teoretiska virdet pA tecknipgsriitten)
tili tcckning av' aktiens genomsnittskurs

Akticxxs genomsnittskurs sicail anses motsvara genomsnittet av det fdr varie bôrsdag under
teckningstidexx franirâknade medeltalet av denx under dagen noterade hôgsta och liigsta
betaikursen eriligt Stockhohinsb8rscns officiella kurslista chler annan aktuell
marknadsxxotering. I avsakxxad av xxoterad betaikurs skall i stâllet dcen som slutkurs noterade
kôpkursen ingâ i beiiiknixxgen. Dag utan vare sig xxotcrad betailurs chler kôpkurs skall bite
îngA i berhikningcxx.

Det teoretiska vârdet pA teckningsriltten framrâknas cnligt fdljaxxde formel:

det antal nya aktier som hôgst kan
konina au ulges enligt emîssionsbeslutet
x (aktiens genomnsnittskurs - emissions-

teckningsrâttcns vârde = kursen fôr dmx nya akticxx)
antalet aktier fdre emissionsbeslutet

Vid omrilkning enligt ovanstâende formel skall bortses frân aktier som innehas av bolaget.

Uppstâr hiirvid ett negativt varde, skall det tcoretiska vlirdet pA teckningsriittcxx bestiimnas
tili noll.

Enligt ovan ornrâknad tcckningskurs occl oxxâniixat antal aktier faststtIlls av bolaget tvâ
baukdagar efler teckriingstidens utgâng occl skall tihllmpas vid teckning som verkstâIls
dârefler.

Under tiden till dess aut onnlknad teckningskurs ocli omrâknat antal aktier som vaxj e
tcckningsoptioxx berîittigar till tcckxxing ai' faststâl1ts, verkstâIls teckuing cxxdast prehiinilnrt,
varvid heit antal akticr cnligt det ânnu inte omriikxadc antalet aktier upptas interinxistiskt pA
avstilxxinixgskoxxto. Dcssutom noteras siirskilt att teckningsoption enligt det oxxràknadc
antalet aktier kan berâttiga tili yttcrligare akticr. Slutlig registrcring pâ avstiixxningskontot
sker sedan oxxritkningarna faststàllts.

D. GexxomfôSr bolaget en emission cnligt 14 chier 15 kap aktiebclagslagcxx - med fâretràdesxitt
fôr aktieâgarna - skall betrâffande râtten tiil deltagande i cnxissionen bestâmmelserna i
mcmn C, fdrsta styckct, punkterxxa 1 occl 2, higa motsvarande tihhiimpning.

Vid tcckning som verlcstâllts pâ sâdan tid att rdtt tihi deltagande i cinissionen bite
uppkommcr tihiâmpas enx oxxrâknad tcckningskurs liksom enx omrâkning av' det antal aictier
som varje teckningsoptioxx beriittigar till tcckning av'. Onirâkuingarna utfârs av' bolaget
exxligt fôhjande fermiler:

fâregâcxxdc teekningskurs x aictiens
gcxxomsnitthiga bôrskurs under dcen i
cinissionsbeshutet faststiihlda teck-

oxxrâknad teckningskurs ningstiden (aktiens genomsnittskurs)
akticxxs genomsnittskurs ôkad med
teckningsrâttexxs vârde

4



fâregâcnde antal akticr som vaije
teckningsopticn berâttigar tili tockning av

cmrâknat antal aktior scm x (aktions gonomsnittskurs ôkad mcd
vaj e teckningsoption borâttigar = tookningsriittons vârdo)
tilt tcckning av' aktiens gencmnanittskura

Akidins gonomsnittskurs bcrâknas i enligliet med vad i mcm C ovan angivita.

Teckningarâttena s'Aide salcli anses motavara gencinanittet av' det fôr varie bôrsclag under
tookningatiden ftamrâknadc medeltalet av den under dagen noterade hôgata ccl iligata
botailcuraca enligt Stcckhchnsbôrsena officidlla kuralista chler annan alctuhll
markaadsnctering. I avsakaad av' ncterad betaikurs salcli i stillet den scm slutkura acterade
kôpkuraen ingâ i ber5kningea. Dag titan s'aie sig noterad betalkurs chler kapkura salcli inte
ingâ i berâkningen.

EnIigt ovan cmrâkikad teekoingakurs ccl cxnrâknat antal aktier fastatâhis av' bolaget tvâ
bankdagar citer teckningstidona utgâng occl salcli tillimpas vid teckning scm verlcstâlls
diireftcr.

Vid tockning som vorlcstâIls undor tiden tili desa att cniriknad tockçningskurs occl cmrillnat
antal alctier faststâlîts, salcli besthhrrnelserna i mcm C, aista styclcet ovan, âga motsvarande
tillâmpning.

E. Slculle bolaget i andra fail ân som aves i mcm A-t) ovan ridta erbjudande till akticâgarna
att, mcd fôrctrâdcsr&tt enligt principerna i 13 lcap 1 § aktiebolagslagen, av bolaget fôrvârva
vârdepapper chler râttigliet as' nâgot slag chler bealuta att, enligt ovan nâmnuda principer, tili
aktieâgarna utdela sâdana vârdopappor ollor râttighotor titan vodorlag, skail s'id tockning
soim pâlcallas pâ sâdan tid, att dârigonom erhlllon aktie intc medfôr râtt tili deltagande i
erbjudandct, en cmrâikting alce dels av teecaningakurson, dols av dot antal aktier vartili varie
teckningscption berâttigar tihi tockcning av'. Omiâkningon utWèrs as' bolagot onligt féij ando
fermiler:

fôregâcade tockningskurs x aktions
gecnosnittliga bôrskurs under den i
cîniasionsbealutet fastatâlida amnnâl-

cnumrâ ad tocknLingslcurs = ningstLden <aictiens-,genomsnittalcura
akidins geornosnittslcurs ôkad mcd
vilidot av riittcn tihi doltagande i
cibjudandot (inkôpsrâttcns vârde)

fl5regâcnde antal aictier acm varie
tockningscpticn berâttigar tili teckning av

cmrâknat antal aktier som i (atidins geonnsnittskurs ôjkad mcd
varie tockningsoption borâttigar = inkôvarâttena s'Aide)
tili tockning as' aictiens gencinanittalcurs

Aictiens genomsnittalcura berâlcnaa i enligliet mcd vad i mcm C ovan angivits.

Fôr dot faIt aicticâgarna orliâllit inkôpartitter ccl liandel mcd deasa âgt ruai, salcl vilidet av
râtton tii deltagande i erbjudandet anses motavara ùikôpsrâttcns vârde. Inkôpsrâttens vârde
salal liârvid anses motavara genomsnittet av' dot fc5r vaije bôrsdag under anmâniâhlgstidon
fran2râknade medeltalot av' den undor dagon notorado hôgata occl lâgsta botaikurson onligt
Stcckhchnsbôrscns officiolia kursîlita ollor annan aictuoli marlcnadsnctoring. I avsaalnad av'

5



aoterad betaikurs skall i stdllct den som slutkurs noterade kôpkursca ingA i bcrâilningen.
Dag titan vare sig notcrad betailcurs chler kôpkurs akail inte ingâ i beilkaingea.

Fôr dct fail att akticâgama cj crhâllit inkôparâtter eller cij est sâdan handel mcd inkôpsriitter
som avss i fâregâcade styckc cj âgt umi, skall omriilcnng av teckningskurs och tintai
aktier ske mcd tilliimpning sA lângt môjligt av de priaciper som anges ovan i detta mornE,
varvid fâljaadc salali gâlla. Om aotcring skcr av de vârdepapper chler riittighcter som
erbjuds aicticâgarna, skall vârdet av râttea till deltagande i erbjudandct anses motsvara
gcnonisnittct av det fôr vaije bârsdag under 25 bôradagar frân och mcd fôrsta dagea fâr
sâdan aotcring frarnrâknadc medeltalet av den under dagen noterade h5gsta och lâgsta
betailcursea. vid affirer i dessa viirdcpapper chler râttighcter vid Stoekhohnsbôrsca chler
annan aktucll markaadsaotcring, i fârekommande fali atnskat mcd, det vcdcrlag som
betalats fdr dessa i samband mcd crbjudaadct. I avsakaad av notcring av betailcurs salali i
stâillet den som stuticurs noterade kôpkursea ingâ i bcriikningen. Noteras varkea betailcurs
chler kôpkurs under visa chier vissa dagar, salcli vid berâkningea av vârdet av râttea tili
deltagande i erbjudandet bortses frân sàdan dag. Dca i crbjudandct faststiihlda
amnnâlningstidca akail vid, oarâkuing av tcckningskurs oeh mitai akticr cnligt detta stycke
anses motavara dca ovan i detta styckc aimada periodea om 25 bôrsdagar. Om sâdan
aotcriag ej âgcr ruza skall vârdet av râtten tili deltagande i crbjudaadet sA lângt môjligt
faststâllas mcd ledning av den markaadsviirdcsfôr&adring avacende bolagets akticr som kan
bedômas ha uppkommit tîli fâljd av crbjudandct.

Dca cnligt ovan omrânrkadc teckningskursca och omrnrilnat antal aktier fastatâlla av bolaget
snarast môjligt efier crbjudandctideas utgâng oeh salcli tillâmpas vid teckning som
vcrkstâlls cfter dct att sâdant fastatâllande skctt.

Vid. tcckanig soin vcrkstâlls under tidea tili deas att onuilkaad tckningakurs ocli oanlknat
tintai akticr faststuillts, salali bcstâmmclserna i mom C, sista atyckct ovan, âga motsvarande
tîllifrapning.

F. (ieaomfiSr bolaget ai ayemissioa chier ca cmnisaion. cnligt 14 cicer 15 kap akticbolagslagen
- i santliga fail mcd fârctrâdcsrâtt fdr akticâgarnaa - âgcr bohaget beshuta att ge saintiga
innehavare saamma fdrctrâdearâtt soi n caigt besititet inA tihikoanna akticâgaraa. Dârvid
skall innehavarna caictat sâlunçia att tcckning ej vcrkstâhlta, anses v~ara âgarc tihi det mitai
akticr, soin innehavarca skulle !ha ethâllit om tcckning vcrkstâllta fdrc caijasionen. Dca
omstâadighctca att innehavarca deasutoin skulle ha kunnat erbâlla ctt kontant belopp salcli
cj mcdfôra nâgon râtt sâvitt nu âr ifrâga.

Skulhc bolaget tihi sina aktieâgarc rikta cff aMdant erbjudandc soin avss i mornE. ovan,
salcli vad i fisregâcadc styckc sagts Aga motavarande tihliinpniag.

Om bolaget akulle besitita att ge innehavarna av teckningsoption fârctrâdearâtt i ealighet
mcd bcstiininelaerna i detta mcm F, salcli nâgon omrîikning enligt mom C, D, chler E av
teckningakuraca chler antalet aictier soin tcckningsoptioa berâttigar titi finte âga ruin.

G. BEclutas oui partieli dclning cnligt 24 kap akticbolagahagca genoin vilkca ea del av
bolagets tiligàngar och aklddcr ôvcrtas av ctt chler fiera andra bolag utaa att bolaget
upplôsca akahl tillâmpas ca oairâlnad tecicaingakurs och cff oairiknat antal akticr.
Onirâlcingarna utfârcs av bolaget enligt fdIjandc formier:

f"ôregâcadc tecclcingslcurs x ahtiens
gcnomsaittliga bôrakura under en pcriod
om 25 bôradagar riiknat frân och mcd
dcn dag cIA aktiai aoteras utan râtt tili

omralcaad tcckningskurs dclùninsvederlaa (aktîens gcaoinsrnttskurs)
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akidins genoinanittskurs âkad mcd
viirdet av det delningsvederlag soin
utbetalas per aktie

fâregâende tintai aktier som varj e
teckningsoption berâttigar tili teclcning av

oinraknat antai aktier som x (aktiens gonomasnittskurs ôkad mcd vârdet
varie teckningsoption berâttigar = av det dehuingasvederiag soin uthetalas per aktie
tili teckning av aktiens genonisnittskurs

Aktiens genomnsnittskurs salcli anses motavara genomsnittet av det fôr varie bôrsdag under
ovan angiven period om 25 bêradagar fratnrâkuade medeltaiet av don under dagen noterade
hôgata och lâgata betaikurson enligt Stockhohnabôrsens officiella icurslista chler anman
aktuell marknadsnotering. I avsaicnad av notering av betaikurs salcli i stlIulet den soin
aluticurs noterade lc6pkursen ingâ i berâkuingen. Dag utan vare aig noterad betaikurs chler
kapicurs salcli inte ingâ i beriikningen.

Viirdet av det deiningsvcderlag soin utges per aktie salcli fôr det fall deiningavederlaget
utgâr i forin av aictier chier andra vârdepapper soin ir fdreinâl fôr notering pA bôrs chler
annan auktoriserad marknadsplats anses inotavara genomsnittet av det fâr varie bôrsdag
under ovan angiven period om 25 bôradagar frainràknade medeltaiet av deni fôr under
dagen notorade hôgata ocli lâgata betailcursen enligt Stoclchohnsbôracns officiella icuralista
chler annan aktueli niarknadanotering. I avsaknad av notcring av betaikura akali istâhiet don
soin slutkura noterade kôpkurson ingA i berlikuingen.

Fôr det fail deiningavederlaget utgâr i forin av akticr cicer andra vârdepapper soin inte iir
fâ)remâl fdr notering salcl viirdct av deiningavederiaget sA hângt soin xôjligt fastatâllas med
iedning av den marknadsvârdesfciitndring avacende bolagets aictier soin kan bedôxuas ha
uppkonommit tili fâijd av deiningavederlagets utgivande.

Enligt ovan omrâknad tockningslcurs och tintai aktior soin varie teckningaoption berâttigar
tili fastatihis av bolaget tvâ bankdagar efier utgùngen av ovan angiven pcriod orn 25
bôradagar oeh salcli tiuikmpas vid tcckning soin verkatâiha clârefier.

Vid teclcring soin vcrkatâhls under tiden tili dosa aut omràknad teekoingakurs fastatâhits,
salcli bestâmmelserna i moin C, siata stycket ovan, Aga motavarande tilhâmpning.

Innehavarna salcl inte kunna gôra gâlliande nâgon râtt cnligt deasa vilikor gentemot det
eller de bolag soin vid partieli delning ôvertar tiligângar och akuider frân bolaget.

H1. Beshutas om kontant utdeining tiil aktieigarna innebuirande att dessa erb.âiicr utdeining soin,
tilisaxumans mcd andra under samnna r¾kcnskapsâr utbetalade utdclningar, ôverskrider 15
procent av aktiornas genomsnittskurs under eni period arn 25 bôradagar nârmnast fc5re don
dag, ciA atyrelsen fdr bohagot offcnitiiggôr asin avsilct att tihi boiagsstàninan lâ.mna fârsiag om
sâdan utdebiing salali, vid teclcning aom pâkallats pâ sâdan tici, att dhirigenoin erhâihen aktie
bite medfdr riitt tihi erhâliandc av sâdan utdehning, en oxnrâkning ske ciels av
teocuningakursen, dols av det antai aktier vartili varie tecclningsoption berâttigar.
Omrâikningon salcli baseras pA don dol av den sammanlagda utdciningen soin ôvcrstiger 15
procent av aktiernas genornanittakurs under ovan nâinnd period (extraordinir utdelning).
Oxurâkuingen utfdres av bolaget cnligt fc5ljande fonnrier:

fdregâcndc teckningakura x aictiena
genomsnittliga bôrskurs under on perioci
arn 25 bôradagar râknat frân



och mcd den dag dA aktien noteras utan
râtt titi extraordinâr utdelning

omralcnad teckningskurs = (aktiens genonisnittskurs)
aktions genomsnittskurs ôjkad mcd
don oxtraordinâra utdoining somn
utbotalas por aktie

fciregâondo antai aktier som varj
tockningsoption berattigar titi teckning av
x (aktions gcnomsnittskurs ôkad mcd

omraknat mitai aktier som don oxtraordinâira utdelning som
varje teckriingsoption berâttigar = utbetaiasyper aktic)
tili tcckning av akticns genomsrdttskurs

Akidins genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittct av dot fâr vare bôrsdag under
ovan angivon period om 25 bôrsdagar framrilknade modeltalet av den undor dagon noterade
hôgsta ocli lâgsta betaik-ursen cntigt Stockholinsbôrsons officicila kurslista chler annan
aktuoll marknadsnotering. I avsaknad av notering av botailurs skall i stâltet den som
slutkurs noterade kôpicursen ingA i berâkningon. Dag utan vare sig noterad botaikurs citer
kôpkurs skaii inte ingâ i beràkuingen.

Erdigt ovan omrâlcnad tecciningskurs och onirâknat antai aictier faststâils av bolaget wvâ
bankdagar ofior utgângen av ovan angiven period om 25 bôrsdagar oeh skatl tiltimpas vid
tcckning som verkstâIls ditrefier.

Om botagots aktiekapital skulle minskas med Atcrbetalning titi aktieâgamna vilkcn
ininskning âr obligatorisk, skalt on omriikning ske deis av tcckningskurson, dols av det
antai akticr vartiti varje teckningsoption berâttigar titi tockning av. Omrâkningen utftirs av
botaget enligt fôtjande forniler:

fârogâonde teckningskurs x aktiens
gonomsnittliga bôrsk-urs under on tid
av 25 bôrsdagar râknat frân
och mcd don dag dû aktien noteras utan
râtt tili âtcrbctalning

omriiknad tockningskurs = akticns 2enomsnittskurs)
akticns gonomsnittskurs ôkad mcd
det belopp som Atorbetalas por aktio

fâregâcude antai aictier som varje
tcckningsoption berâttigar till tockning av
i (aktiens genonisnittskurs ôkad mcd

onirâknat mitai aktier som dot belopp som
varjoe tockningsoption berâttigar = terbetalas p)er aictie)
titi teckrdng av akidins genomnsnittskurs

Vid oniràkning entigt ovan oeh d&r minsakingen sker genom inlôson av aktier, skaii i
stâlot fâr det faktiska bciopp som Aterbetatas per aictie ett borâknat âtorbotalningsbetopp
anvândas enligt fôljandc:

det faktiska bciopp som Aterbetatas per
intôst aktie minskat mcd aktiens gcnonisnitt-
liga bôrskurs undor en pcriod om 25
bôrsdagar nânnast fdre don dag dû aktion

berâ.knat noteras utan râli tilt deitagande i
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âterbctalnings- = ncdsâttningcn<aktiens penomasnittakurs)
belopp per aktie det antal aktier i bolaget aom liggcr tili

grund fôr inlôsen av aktic mnankat mcd talet i

Aictiens genomsnittalcurs bcriiknas i enlighct mcd vad som angivits i mom C ovan.

Enligt ovan oxnriknad teekaiàngakurs och omilknat mitai aktier fastatâlia av bolaget tvâ
bankdagar citer utgângen av den angivna perioden om 25 bôradagar och salcal tillhmapas vid
tcckning aom verkstâlls clircftcr. Tcckniing vcrkstâlla ci tmdcr tiden frân
ncdaifttningsbeslutet tili och med den dag, ciA den omràlcnadc terekaingakuraca och det
omraknadc antalet aktier fastatâllta.

Tcckning som verkstâls under tiden tili desa att den onirâknade teokningakursen fastatAlita
salcli beatâmmclacrna i mom. C aista atyckct âga motsvarande tillâipning.

Om bolageta aktickapitai saklie minakas gcnom inlôsen av aktier mcd Atcrbctaining tili
akticigarna, vilken nedsâttning inte âir obligatorisk chler om bolaget - utan att frâga 1fr om
minsalcingen av aktiekapital - akulle gcnomfl3ra Aterkôp av egna akticr, men <11r êtglirden
mcd hllasyn tili dess telcaiaka utformnuing och ekonomialca cffcktcr âr att jîmstâlla mcd
minsaknng aom âr obligatoriak, salali omrkikring av tcckningskursen och mitai akticr aom
varje tcckniingaoption berâttigar till teckning av ake mcd tillâmpning sA iAngt aom môjligt
av de principer aom anges ovan i detta mom. I.

J. GenomiBr bolaget byte av aktielcapitalavaluta, inneblirande att bolageta akticlcapitai salcli
vara bcatâmt i annan valuta ân avenaka kcronor, salcli tcckningskurscn omrAlcnaa tili sanima
valuta som aktiekapitaiet âr beatlmi i. Sâdan vaiutaonirâkning salcli ake med tilllimpning av
dca vâxellcura som anvllata fdr omrAlcning av aktickapitalct vid valutabytet.

Enligt ovan omriiknas teekningakura faststâlis av bolaget ocli salcli tiliAmpas, vid tcckning
frân och mcd den dag aom bytct av aictielcapitalavaluta fâr vcrkan.

K. Vid omrlikning av teekaingalcuraca cnligt ovan salcli denna avrundas tili nârxnaat jllaint
tiotal tfre varvid fcm bre salcli avrundas appât, och antalet aictier avrundas tili tvâ decimaler.

L. Bealutas att bolaget salcli trActa i lilcvidation far, oavactt hilcvidationagrundcn, amnmâlan om
tecclning cj duircftcr alce; râtten att gâra anmâlan om tcckning upphôr i oct mcd
lilcvidationbsbclutct, oavsett sâlunda att detta cj mâ ha vunnit laga kraft.

Senaat tvâ mânader innan bolagastâninan tar atâllning tili frâga om bolaget salcli trActa i
lilcvidationjiinililct 25 kap i § aictiebolagslagen, salcli innehavarna gcnom meccdelande
cnligt § 10 underrâttas om den avaedda likvidationcn. I mcddciandct salcli intagas en
crinran om att anniâlmi om tcckning ci far alce sedan bolagaatâxxuan fattat bealut om
lilcvidation.

Slculle bolaget lâmna mecideimide om avscdd liilvidation cnligt ovan, akail innehavarna -
oavactt vad som i § 4 sâga om tidpunkt fdr amnnâlan om teckning - Aga râtt att gôra anmâlan
om tcckning, frân den dag ciA mecidelmidet iâmnats, fdnxtaatt att tecclning kan vcrlcstâIlaa
snaaat pA tionde kaienderdagen fâre den boiagaatininia vid ilyucc frâgmi om bolagets
likvldation salali behandias.

M. Om bolaget alculle besluta om dclning enligt 24 kap aictiebolagslagen gcaom att godiclnna
deiningaplan, varigcnom sanitilga bolageta tillgângar och aklcuder ôvcrtas av ctt cicer fiera
andra alcticbolag oct bolagct duîrigeaom upplôsea utan liicvidation, far anniâlmi om
tcckning cj dârefier ake.
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Sciiast t-vâ mânader inman bolaget tar stllhning till frâga ou delning ciiuigt ovan, skall
iniiehavanna gcnom mcddclandc cnligt § 10 undcnrâttas ou dchningsplancii. I mcddelandet
skall eni redogôrcise 1âmnas fôr det huvudsaldiga innehâllet i dcen avscdda dclningsplancn
saint skall innebavanna crinras om att anmâlan om tccknung ci tir ake, sedan slutligt bcslut
fattats ou dclning i cnlighct mcd vad somn angivits i fârsta styckct ovan.

Skullc bolaget liuina mcddclandc om plancrad dchning cnligt ovan, skall innehavare -

oavsctt vad soin i § 4 sâgs ou tidpunkt fôr anuillan om tcckning - âg râtt att gôra anmâlan
om tecckning, frân dcen dag dû mcddclandct limunats ou delningsplaneii, fârutsatt att
tcckning kan vcrkstâIilas scnast pA tionde kalcuderdagen tbrc dcen bolagsstàmnn vid vilkcn
dchning skall beslutas jiùnlikt 24 kap akticbolagslagcn.

N. Skullc bo1agsstâmman jârm1ilt 23 kap 15 § akticbolagslagcn godkâina fusionspian,
varigcnom bolaget skall uppgâ i annat bolag, tir amnâdlan. om tccknung dàrcftcr cj skc.

Scnast eni mânad iouait bolaget tar slutlig stâUiinng tili frâga ou fusion cnligt ovan, skall
inuiehavarna genou mcddclandc cnligt § 10 underrâttas om fusionsavsiktcu. I mcddclandct
sicali eni redogôrcise lâmnas fôr dct huvudsaldiga innehâllet i dcen avscdda fusionspianen
saint skali innehavanna cninras ou att aninûlan om tcckning cj tir ske, sedan slutligt beslut
fattas ou fusion i cnlighct mcd. vad soun angivits i fârcgâciidc stycke.

Skullc bolaget ilinna mcddclandc om plancrad fusion cnfigt ovan, skall innehavare -

oavsctt vad soin i § 4 siigs ou tidpunkt fôr anmnulan ou tccknung - ilga rultt aut gôra aninian
ou tcckning, frân deni dag dû mcddclandct lâninats om fusionsavsiktcn, fôrutsatt att
tcckning kan vcrkstâIilas scnast pA tionde kalcuderdagen fôre dcen bolagsstânuna, vid. vilkn
fusionspian, varigeiiom bolaget skall uppgû i annat bolag, skall godkilnras.

O. Bcslutar bolagets styrcise ou fusionspian cnligt 23 kap 28 § akticbolagslagcn chler blir
bolagcts akticr tTiremàl Wr tvûngsinlôsenfbrfarande enligt 22 kap sanuna lag chlcr annan
motsvarandc associationsniittslig lagstiftning skall fôljandc gâlla:

Agcr ctt svcnsk-t akticbolag sanntliga akticr i bolaget, och offciitliggôr bolagcts styrelse sin
avsikt att bcsluta om tùsionsplan cuuigt i fôrcgâcndc styckc angivet lagruin, skall bolagct,
Wôr dct fail att sista dag fôr amnntlan ou tcckning cnligt § 4 ovan infallcr cftcr sâdant
offcntliggôrande, faststâIila en iiy sista dag Wür anunuian ou teckning (slutdagcn). Slutdagen
skall inf'alla inomn 60 dagar frân offciitliggôrandet.

Agcr eni akticâgarc (majoritctsakticiigarcii) ensaun chier tilisanumans mcd dottcrtbrctag
aictier reprcscntcrandc sA stor aridel av samtliga akticr i bolagct att majoritctsaktieâgarcn,
cnligt vid. var tid guillandc lagstiftning, àgcr pûkalla tvângsinlôscii av âtcrstâcndc akticr och
offciitliggôr majoritctsaktictigarcn sin avsilct att pûkalla sûdan tvângsuulôscii utan aut
samtidigt offcntliggôra, sin avsikt att âvcn pâkalla tvângsunlôscn av tcIckrxngsoptioncmna,
akali vad soin i Wôrcgâcndc styckc om slutdag ulga motsvarandc tihlàmpning.

Ou offciitliggôraridc skett i cnlighct mcd vad soin anges ovan i dctta moun, skall - oavsctt
vad soun i § 4 ovan sâgs ou tidpunkt Wér anmâlaii ou tccknung - innehavare 4g râtt att
gôra anudian ou tcckning framn tiil slutdageii. Bolaget skall scnast fyra veekor fdrc
siutdagcii gcnom meddclande cnligt § 10 nedan crinra initchavanna, ou denna ràtt saint att
anmâlan. om tcckning: cj fan pâkallas efter slutdagcn.

P. Oavsett vad under mou L, M, N. och O. ovan sagts ou att sontilan om tcckning cj tir ske
efier beslut ou lilcvidatioii, godidinnande av dcuiringsplan, fusioiisplan chler utgûngcii av



slutdag, skall uitten att gôra amndnlan arn teckning Ater intijida fâr det fail aut likvidationen
uppliâr chler deiningen respektive fusionsen ej genomfdrs.

Q. Fôr den huindelse balaget skulle fdrsiittas i konkurs, fâr teckning ej dtirefter ske. Oui
ernellertid konkursbeslutet hâves av hôgre ruitt, fâr teekning âterigen ske.

R. Genomfér balaget âtguird sam aves oavn adi skulle, euligt aberoonde parts bedômnuing,
tillâmpning av huirfiSr avsedd ornRukningsfarrnel, mcd hânsyn tili teknsk utfarmning chler
av annat skâul, cj kunna ske chier leda till att den ekanamiùska kampensatianen sam
innehavarna erhhlIer i fôthâhlende till aktieàgarna inte uir skâlig, skall aberocade part,
fdrutsatt au bolagets styrelse lâimnar skriftligt samtyckc dârtili, genomfZira omriikningcn pA
sâttu oberocude part finner ândamhlscxiligt i syftc att om-râkningcn leder till skàhigt resultat.

à rnotsvarande suitt skall obcroende part, fôrutsatt aut bolagets styrelse lâninar slcriftligt
sarntyckc dârtili, gcnamfôra anurhkning dû bolaget vidtar âtgârd sorn enligt oavn annars
inte skuile rncdfâra amr&lcning adi dû sâdan âtguird annars saklle innebîfra oskàuiga
ckonozniska kansekvenscr fWr innehavarna chler akticuigerna. Styrelsen âger uiven, arn det âr
uindamûlsenligt, utgâ titi annan tidsfiist chler tidsperiod vid till&mpning av denna § 8.

S. Fôr det fall balagets aktier inte âr naterade, skall omriilning av tcckningskurs ach det antal
akûjer sorn varje teekningsoptian beruittigar tili teekr>ing av ske med tillârnpning i
môjligastc mân av de prineiper sorn fdhjer av rnorn. C - I oavn aci skall ha soin
utgângspunkt att vârdet av tcckningsaptionerna lâninas ofôrândrat.

§ 9 Sirskilt Atagande av bolaget

Bolaget fôrbinder sig aut inte vidtaga nâgan i § 8 oavn angiven âtgârd som skullc rnedfâira en
ouurâkning av teckningskursen fIl belapp understigandc akties kvotvàrde.

§ 10 Meddelauden

Meddclanden rôrande tcckningsaptianerna skahl tihistUllas vare innehavare cci annan
râttighetsinnehavarc sam âr antecknad pA konto i bolagets avstâniningsregister.

§ Il Farvaltarregistrering

ôRi teckningsoption som uit fdrvaltarregistrcrad enfigt. lag arn kontofâring av finansiella instrument
ekali vid tillâinpningen av dessa villkar tbrvaltaren bctraktas sorn innehavare.

§ 12 Andring av vilikor

Balaget âger besluta an hindring av dessa viflkor i den mân lagstiftning, domstolsavgôrandc chier
myndighetsbcslut sâ krâver chier arn det i ôvrigt - enligt balagets bcdôrnning - av praktiska sicâl hir
ândarnâlsenligt chier nôdvândigt aci innehavarnas râttighetcr inte i nâgon avseende fôrsimnras.

§ 13 Sekreteuu

Bolaget, banken chier VPC fâr inte abehôrigen fil! tredje mnan lâmna uppgift arn inuchavare.

Balaget higer rhitt aut fâ fâljendc uppgiftcr frân VPO arn innebavares konto i balagets

avsthiniingsregister:



1. innehavares naman, persornmuxmer chler annat identifilcationsnumnicr saint postadress,
2. antal teekningsoptioner.

§ 14 Begrinsning av bankeus, bolagets och VPC:s anivar

I frâga omn de pA banken, bolaget och VPC ankommnande âtg&rderna gdhhcr - betrâffande VPC med
beaktande av bestâmmnelserna i hagen om kontofôring av fmnansiella instrument - att ansvarighct
inte kan gôras gâllande fbr skada, soin beror av svenskt chier utliindskt hagbud, svcnsk eller
utlindsk myndighcts&tgird, kçrigshândelsc, strejk, bhockad, bojkott, lookout chier annan liknande
omnstiindighet. Fôrbebhàlet i frâga orm strcjk, bhockad, bojkott oct heekout gihhier àven cmn banken,
bolaget chier VPC vidtar chier 5r fdrcmâl fâr sâdan konfliktâtgârd.

Banken, bolaget chier VPC iir finte heiher skyhdigt att i andra, fail ersâtta skada soin uppkommner, cm
normal aktsamhet fôrclegat.

Fôreiiggcr binder fôr banken, bolaget chier VPC att vidta âtgiird cnhligt dessa vihikor pâ grund av
omastàndighet soin anges i fârsta stycket, târ âtgàrden uppskjutas till dess hindret, har upphôrt.

§ 15 Tilliimplig Iag och forum

Svcnsk lag gâiller fâr tcckningsoptionerna och dârmcd sammanhiângande riittsfrâgor. Talan rôrande
teckningsoptioncrna skall vâckas vid Stockholins tingsriitt chier vid annat sâdant forum vars
behôrighet skriftligen acccpteras av bolaget.
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Underbilaga 3

VLLLKOR. FOR MODERN TIMES CROUP MTG (PUBL) AB:s
TECKINffGSOPTIONER 2007/2012

§ i Detbdtioner

I fâreliggande vililcor sicail fâljande boniimningar ha de» innebôrd soin anges nedan.

"bankdag"J
dag soin bite tir sôndag chler annan alintin helgdag eller soin betifflande betalning av skuldebrev
bite tir Iilcstillt med alimâin helgdag;

"banken "
de» bank chler dot kontoflSrande institut soin bolaget vid var tid utsett att handba administration av
teekningsoptionemna enligt dessa vilikor;

"bolaget"
Modem Tinmes Group MTG AB (pubi), org nr 556309-9158;

"teckningsoption "
riitt aut teckna B-aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;

",teckning"
sâdan nyteckning av B-aktier i bolaget, soin avses i 14 kap aktiebolagslagen;

"lteckningskurs"e
de» kurs per B-aktie till viIke» teekning av nya aktier kan ske;

VPC AB.

§ 2 Tecknhigsoptioner och registrering

Antalet teekningsoptioner uppgâr tiil hâgst 342.852 stycken.

Teckningsoptionerna skali registreras av VPC i oUt avsttimningsregister enligt lagwi (1998:1479)
om kontofdring av fiuansiella instruent, i fdhjd varav inga vtirdepapper kommer att utges.

Teekoingsoptionerna registreras fdr innehavares rtikning pA konto, i bolagets avstihnningsregister.
Registreringar avseende teekningsoptionerna till fôljd av âtgtirder enligt §§ 6, 7 oct 8 nedan skahl
om.bes&jas av banken. Ovriga registreringsâtgtirder soin avser kontot kan fâretas av banke» chier
annat kontofârande institut.

§ 3 Riitt att teckna nyt aktter

Innehavare av teckningsoption skaii ha raut aut fâr varde teckaingsoption teekua e» ny aktie.



Teckningskurscn skall uppgâ tili cff belopp motsvarandc 110 procent av genomsnittct av sista
betaikurserna vid Stockhohnsbbrsen fâr B-akticn tio, bandelsdagar xtmnast eftcr dagen fôr
bolagsstâmman den 9 maj 2007 minskat mcd eni (1) krona. Deni sâlunda framrilluadc
teckningskurscn skall avrundas tili nâ&mast tiotal ôre, varvid fcmn ôrc skall avrundas nedât.

Onirikning av teckningskurscn liksom av det antal nya akticr som varde tcckningsoption bcniittigar
til tecknîung av, kan iga rum i de flau som fraungâr av § 8. Tcckuung kan cndast skc av det hela antal
akticr, vartili dct samxnanlagda antalet tcckningsoptioncr berittigar, som iir registrerat gcnom visst
kontofârande institut, ocli som. en och samnia innehavare sanitidigt ônskar utnyttja.

§ 4 Anmiilan om teckuing

Annuilan oui tecclning av akticr kan liga rum under tiden frân oeh mcd den 15 mai 2007 tili och
mcd dcn 15 maj 2012.

Vid sâdan annuilan skall, f5r rcgistrcrîngsâtgârdcr, ifylld anmàlningssedcl cnligt faststùllt formulâr

inges tili bolaget chler tili deni som bolaget anvisar.

Anmâlan oui tcckning âir bindande och kan cj âterkallas.

luges iute animUan om teekning uuom fZSrsta styckct augiven tid, upphôr ail nàtt cnligt

teckningsoptiocnena att gâlla.

§ 5 Betalning

Vid anmàlan oui tcckuing skall betalning cnl&ggas pA cn gâng i pengar fôr det autal akticr soin

aumullan om teckuung avscr. Betalning skall skc kontant tili cli av bolaget anvisat konto.

§ 6 Infêring i aktieboken m.m.

BIter tecknung vcrkstâIls tilldchnung gcnom att de nya aktienna upptas i bolagets alcticbok sâsom
intcrhnsakticr. Sedan rcgistrcring hos Bolagsvcrkct igt ruai, blir registreringen pi
avstâmuungskonto slutgiltig. Som franigâr av § 8 senarelàggs i vissa flau tidpunktcn fôr sluthig
rcgistrcring.

§ 7 Utdelning ph ny aktie

Aictie som. tillkomniit pi grund av teckning mcdfâr nkitt tili vinstutdchniug fâr fânsta gângen pi dcen
avstiimniugsdag fôr utdchning, som infaller uuinnast cIter det att teckning verkstàhlts.

§ 8 Omrhlcning av tecloeingukurs m.m.

Betrâffande deni râtt, soni skall tililcomma unnehavare i vissa situationer, skall féijande gâlla:

A. GenomfiSr bolaget fondentission skall tecknung - dâr aumâlan om. teckuung gôrs pi sidan
tid att deni inte kan verkstâIlas scnast pi tionde kalenderdagen fôre bolagsstâmmna som
bcslutar om emissionen - vcrkstUIlas fôrst sedan stiimman beslutat om denna. Aktic somn
tilllcomuuit pi grund av teckning verkstâlld cIter cmissionsbcslutct upptas intcrimistiskt pi
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avsiàimningskonto, vilket innebâr att den hile bar ràtt att delta i einissionen. Slutlig
registrering pâ avstâmningskonto sker fârst efter avstâmningsdagen fôr emissionen.

Vid teekrding som verkstâlls efler beslutet cm fondeniissionen tillâmpas en oxnriknad
teckningskurs liksom en omrâkning av det antal aktier soma vaije teekningsoption beriltûlgar
titi teckrîing av. Omrrncnungarna utfârs av bolaget enligt fôljande fermier:

onrmcnat antal
aktier som varje fâregâende antal aktier som vaije
teckningsoption be- teckningsoption berâttigar till teekning av
râttigar tilt tecknling av x antalet a[ktier citer fondemissionen

mitai aktier fôre fondemissionen

fâregâiende tecknungskurs x antalet
omraknad teeknîngskurs = aktier fôre fonderniissionen

antalet aictier efler fondemissionen

Vid omnilkning enligt ovanstâeude formel skall bortses Mrn aktier som innehas av bolaget.
Enligt ovan omrliknad teekuingskurs oct omriiknat antal aktier faststâIls av bolaget snarast
môjligt efter bolagsstâmmans beslut cm fondeniissionen men tillâmpas fârat citer
avstârnnungsdagen fâr emissionen.

B. Genomfâr bolaget en sammaniàggning chler uppdehinng av aktierna salali moment A ovan
âga motsvarande tilla«mpnung, varvid som avstihnningsdag salali anses den dag dA
sammaniîiggnungen respective uppdelning, pA bolagets begiiran, sker hos VPC.

C. Qenomfbr bolaget nyemnission - mcd fâretrâdesrâtt fdr aktieiigarna att teckna nya aktier
mot kontant betalning eller genomn kvittning - skall fciijande gLilla betrâffande riitten tili
deltagande i emissionen fâr aktie som tilkomnurit pâ grund 8v teckning med utnyttjande av
teckningsoption:

1 . Beslutas emissionen av styrelsen under fârutsâttning av bolagsstiinunans
godkiinnande eller mcd stôd av bolagsstiimmans beniyndigande, skall i
bealutet cm emissionen anges den senaste dag dâ teckning skall vara
verkstâlld fâr att aktie somn tililcommit genom teekning salali medfâra râtt att
deltaga i emissionen. Sâdan dag tir inte infalla tidigare ân tionde
kalenderdagen efter beslutet.

2. Besiatas emissionen av boiagsstiimman, skali teckning - som pâkalias pA
sâdan tid att teckcningen irite kan verkstkillas senast pA tionde kalenderdagen
fdre deni bolagsstânmna som bealutar cm eniissionen - verkstâluas fârat sedan
bolaget verkstiilit onirâkning eniigt detta mom C, nâst sista stycket. Aktie
som tilikonrait pA grund av sâdan teckning upptages interunuistiskt pA
avstâmningskonto, vilket innebuir att denii nte bar râtt att delta i emissionen.

Vid teckçning som verkstkillts pA sâdan tid att râtt tilt deltagande i nyemissionen inte
uppkommer tillihnpas en oniràknad teekoungakurs liksom eni onirâikning av det mitai aktier
som varje tcckningsoption berâttigar till tecknung av. Omràrknunganna utfdrs av bolaget
eniigt fdljande fermider:

fârcgâende teekningakurs x aktiens
genomnsnittliga bôrskurs under den i
emissionsbealutet faststiillda teck-

omrilcnad teekningakurs = nungstiden (akctiens genomsuittskurs)
aktiens genomnsnittskurfs ôkad mcd det pA
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grundval dâirav ftemriiknadc teoretiska
vâirdet pâ teckningsrâtten

fUregâendc entai aktier som. varde
teckningsoption bcrdttiger till tcckning av
x (aktiens genomsnittskurs ôkad mcd det

omrâknat entai ekticr som pâ grundval. dâxav fremrâknade
varje teckningsoption berittigar = teoretiska vîirdct vA teckningsràttcn)
tîli tcckning av aktiens genomsnittskurs

Aictiens gcnomsnittsku2rs skall anses motsvera gcnornsnittet av det fâr vadje bôrsdag under
teekningatiden fremrâilnadc medeltalet av den under dagen noterade hôgsta och lâgsta
betaikursen cnligt Stockhohnisbôrsens officiella kurslista chler ennan ektuell
marknadisnotering. I avsaknad av noteradi betailcurs sicail i stâllet den som slutkurs noterade
kôpkurscn ingâ i bcrâkningcn. Dag utan vexe sig noterad betailcurs eller kôpicurs sicali lite
ingA i bcriikningen.

Det teoretiska v5rdct pA tcckningsriitten fran-irâknas enligt fôlj aide formel:

det entai nya aictier som hôgst kan
komma att utgcs enligt emissionsbcslutct
i (aictiens genomsnittskurs - cînissions-

teckningsràttens vilrdc kursen fôr den nya aktien)
antalet ektier fâre ernissionsbcslutet

Vid omrtikning enligt ovanstâcnde formel skall bortscs frân akticr som innehas av bolaget.

Uppstâir htirvid ett ncgativt vârdc, sicail det teorctiska vârdet pA tcckningsrâttcn bestilinas
tilt noli.

Enuligt ovan omràknad teckningskurs och omrâknat entai aictier faststâlls av bolaget tvA
benkdagar cftcr tckningstidens utgâng och sicali tilliimpas vid teckning som vex-kstIls
dârcfier.

Under tiden tili dcss att onrâknad teckningskurs oeh omriiknat entai aictier som varie
teckningsoption berâttigar tili tcckning av faststiillts, ve-kstâIlls tckning cndast prelimin5rt,
varvid heit antal akticr cnligt dct ânnu intc omritknadc entalet aictier upptas interinuistiskt pA
avatârninngskonto. Dcssutom noteras siirskilt att teckuingeoption cnligt det onirâkoade
antalet aictier ken berâttiga tili yuterligarc aictier. Slutlig registrcring pA avsliinmungskontot
sica seden onirâkningarna faststâllts.

D. Gcnoxnfôr bolaget eni endssion enligt 14 chler 15 kap akticbolagslagcn - med fâretriidcsrâtt
fâr aicticigarna - skall betrâffende râtten tili deltagende i emiîssionen bestâmmelsemna i
mom C, fârata stycicet, punicterna 1 ocli 2, iga motsvarande tillâmpning.

Vid tcckning som verksthhhlts pA sâdan tid att râtt tili deltagande i emissionen intc
uppkomxner tillâmpas eni omirdknad tcckningskurs lilcsoxn cen omrâkning av det entai aktier
som vax-e tecknungsoption berâttiger tili tcckning av. Onirâkuingarna utfcirs av bolaget
cnligt fôli aide fox-mia:

fôregâcade tcckningskurs x ektiens
genomsnittliga bôrsicurs under deni i
cnuissionsbeslutet faststàhlda teck-
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omiâllcad teckningskurs = ningstiden (aictiens genomsnittskurs)
akidins genomnsnittskurs ôkad, med
tookningsrâttons viirdo

fdrogâende antai aktier som varde
teckningsoption bozittigar titi tookning av

omilknat mitai aktier som x (akidins gonornsnittstcurs ôkad mod
varjo tockningsoption boriittigar = tockningsràttens vardoe
tii! tockniîng av aktiens gencmsnittskurs

Akidins geornosnittskurs bor5lcnas i enlighet mod vad i mcm C ovan angivits.

Teckningsiiittens vârde skati anses motsvara geoiinsnittot av dot fôr varie bôrsdag under
teckningstiden, framrâknade modoitalot av don under dagon noterade hôgsta och iiigsta
botailcurson onligt Stcckhohnsbôirsens cificiella kuistista chler annan aktuell
marknadsnotoring. I avsaknad av noterad botaikurs sicail i stâIltet den scm slutkurs noterado
l«ipkursen ingâ i borikuingen. Dag utan vare sig ncterad betaikurs chler kôpkurs skail inte
ingâ i boilkningon.

Eniigt ovan omrIknad tookningskurs oeh onriiknat mitai aktier faststiiiis av bolaget tvâ
bankclagar eftor tockningstidons utgâng occi skall tililnipas vid tcckning scm vorkstâhis
dâroftor.

Vid teckning som vorkstâlls under tiden tili dess att omrliknad tecicuingaicurs occi omniknat
mitai aictior faststàlits, sicali bestâmmolserna i mom C, sista stycket ovan, âga motsvarande

E. SkuIio bolagot i andra fali ân som avss i mom A-D ovan rikta orbjudando titi aktioAgarna
att, med fôrotrâdosrâtt eniligt prinoiporna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, av bolagot fc3rvârva
vurdopapper elier iiittighct av nâgot stag oller bosinta att, onligt ovan nâninda principer, titi
aktioâgai-na utdela sâdmia viirdopappor ettor râttighotor utan vodorlag, sicall vid teckning
som pâkalias pA sâdan tic!, att durigenom onhâlion aktie bite modfâr râtt tilt deitagmido i
crbjudandot, on omrâkning sice dois av teckningskurson, dols av dot antal aktior vartili varjo
tookningsoption borâttigar titi tockning av. Onirâkuingen utfârs av bolagot enligt fâijmide
formiler:

fôrogâende teckningskurs x aictiens
gononisnittiiga bôrsicurs under den i
en2issionsboslutot faststiiiida aniniii-

onniilnad tockningskurs = nina-stidon (aktions geornosnittskurs)
akidins genomnsnittskurs ôkad med
viirdot av râtten titi deitagmide i
orbjudandot (inkôpsrâttons vârdo)

fcirogâondo mitai aktier som varje
teckningsoption borâttigar tilt toclcning av

omrâlcnat mitai akticr som i (aidions genomnsnittskurs ôkad med
vadeo teckningsoption borâttigar = inkônsrâttens vârde)
titi tockning av akidins geonmsnittskurs

Akidins gcnonisnittskurs boriilnas, i enligiiet mcd vad i mom C ovan angivits.

Fôr dot faul aictiâgarna orbâllit inkôpsrâtter cci iimidci mcd dossa âgt runi, sicali vârdot av
râtton till deltagmido i orbjudandot anses motsvara inkôpsrâttons vârdo. Jnkôpsrâttons vârdo
skatl iiârvid ansos nictsvara gonoininittot av dot fâr vadje bôrsdag under anmâlningstiden
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ftamrâiinadc medeitaiet av den under dagen noterade hôgsta cc lâ tgsta betaikurse» e»ligt
Stockhclinsbôrscns cificidila kurali.sta cicer aima» aktucll marknads»otering. I avsaknad av
»ctcrad betaikura akail i at1ilet de» acm slutlcurs noterade kôpkurscn ingâ i berikninge».
Dag uta» vare aig ncterad betailcurs citer lcôpkura salcli lite ingâ i beilkningen.

Fôr det fait att aktieàgarna cj erliâllit ùikôpsriitter chler cij est sâldan handel mcd inkôpsziitter
scm aves i fcircgâe»de atyclce ej âgt runi, salcli omrâkning av teekaingakura occl antai
aktier alce med tillâmnpning sA lângt môjligt av de principer scm anges ovan i detta mcm E,
varvid fôijande salcli gâiia. Om nctering aker av de vàrdepapper chler rattiglieter som
crbjuds aicticilgama, salali vârdet av râtten till deitagande i crbjudandet anses motsvara
gencmsnittct av det fSr vaije bôradag under 25 bôradagar frân occl mcd fârata dagen tbr
sâdan notering franrâlcnadc medeltalet av den under dagen noterade hôgata och lâgata
betaikursen vid affûrer i dessa vârdepapper citer râttiglieter vid Stcckliclmsbbrsen citer
annan aktuell marknadsnotcring, i fôrekommande fatl mninskat mcd det vedcrlag acm
betalata fcSr deasa i saraband mcd crbjudandet. I avsaknad av nctering av betaikurs salcli i
stâtiet de» acm aiutkura noterade lcôpkursen ingA i beriikningen. Noteras varlccn betailcurs
citer lcôpkura under visa citer vissa dagar, salali vid berâkningen av vârdet av riitten titi
deltagande i crbjudandct bortaca frân sâdan dag. Den i crbjudandet faststâilda
amnânAhingatidcn salcl vid onirikuing av teckniùngslcurs occl mitai aktier entigt detta styclce
anses motavara den ovan i detta styclce nâm-nda periode» om 25 bôrsdagar. Oni sâdan
nctcring cj Ager rui salcli viirdet av râtten titi deitagande i crbjudandet sA tângt môjhigt
fastatâllas mcd tedning av den marlcnadsvârdesfcSrândring avscende botageta aktier acm bun
bedômas ha upplccnixnt titi fdljd av erbjudandet.

De» enligt ova» omrâknadc tecctningstcurscn och omânirjcat mitai atctier fastatâtis av botaget
a»araat môjligt cfter crbjudandetidcns utgâng occl salali tillâmpas vid tecclning aom
verlcstâlla eftcr det att sâdant fastatâllande skctt.

Vid teclcning acm verlcatâtts under tiden tilt desa att cmriiknad tecicuingaicurs occl cmrâknat
mitai aictier fastatâtits, sicait bestâmmneiserna i mcm C, siata atyclcct ovan, Aga motavarande
tillihnpning.

F. Gencmtiir bolaget e» nycmnission citer e» emnission enligt 14 citer 15 lcap atctiebciagstagcn
- i samatiiga fait mcd fôrctrâdcsrâtt fâr akticâgarna - iger botaget beatuta att ge saamtiiga
innehavare sammna fâretrâdcarâtt acm exiligt beatutet inA tilckomma alctieâgarna. Dârvid
salcli innehavarna calctat sâtunda att tecclning ej vcrlcstâttts, mises vitra âgare tilt det mitai
aictier, soim innchavaren alculle ha erhâthit cm tecclni-ng verlcstâllta liSte emiasione». De»
omstândigliete» att innehavaren dessutcm sicutte ha kunnat erliâlla ett icontant beicpp salcli
ci medfdra nAge» râtt sâvitt nu ât ifrâga.

Sklcuhe bolaget titi skia aicticâgare ricta ctt sâdant erbjudandc soni mves i mcm E. ovan,
salcli vad i fârcgâende styclcc aagta âga motavarande titlânipning.

Om botaget salcute beatuta att ge innehavarna av teclcuingacption fôrctrâdcarâtt i enlighct
mcd bestâninelserna i detta mom F, salcat nAge» cnirâlning enligt mom C, D, citer E av
tecciningstcursc» ciler antaiet aictier soni teckniùngscpticn berâttigar tilt imite âga rum.

G. Besintas cm partieli delning cnligt 24 tcap alcticbclagstagcn ge»cm vilken e» del av
botagets ftigângar occl skutder ôvcrtaa av ett citer fiera andra bctag uta» att bolaget
upplôsca sicail tiulinipas e» cmrâlcnad teckntingskurs ocli ctt cmràlcnat mitai atcticr.
Omrâlcningarna utfdres 8v botaget cnligt fôijande formier:

fâregâcnde telckuingakura x aicticos
ge»cmsnittliga bôralcura under e» pericd
cm 25 bôradagar diknat frân occl mcd
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den dag <tA aktien noteras titan ràtt tilt
omriknad teckningskurs = delninasvedierlag (aktiens genonsrnittskurs)

aictions genonisnittskurs ôkad med
vardot av det delningsvodorlag som
utbetalas per aktio

fdregâeude antal aktior som varie
tockningsoption borilttigar tili teckning av

omrakna: antal aktier som x (aktions gonomsnittskurs ôkad mcd vâirdet
vaxjo tockningsoption boiittigar = av dot dehdinasvedoerlag som utbetalas ver aktio
tili teckning av aictions gonomsnittskurs

Aktiens gonoinsnittskurs sicail anses motsvara gonomsnittet av dot fâr varje bôrsdag undor
ovan angivon period om 25 bôrsdagar franr&knade modoltalet av don under dagon noterade
hôgsta och lligsta botaIkurson enligt Stockhoîmsbôrsons officiotla kurslista chler annan
aktuetl rnarknadsnotcring. I avsaknad av notering av botaikurs sicati i stâIllet don som
sIutkurs notorado kôpicursen ingâ i boriikningen. Dag titan varo sig noterad betailcurs chler
kôpicurs sicail inte ingA i boucaningon.

Vârdot av dot detningsvoderlag som utgos pet aktio sicali fâr dot fail dotningsvedlertagct
utgâr i fontn av aktier chler andra vârdepapper som lit fâromâl fôr notcring pA bôrs chler
annan auktorisotad marknadsptats anses motsvara gonomsnittct av det fôr varie bôrsdag
undor ovan angivon poriod om 25 bôrsdagar framtrâknadoe modoitalot av den fcir undor
dagon notorade hôgsta oct iiigsta botailcurson onligt Stockhotnisbôtsens officiolia kursiista
citer annan aktuohll marknadsnotering. I avsaknad av notoring av betailcurs skall istâtiot don
som stutkurs notorado kôpicursen higâ i bcrâkningen.

Fôt dot fait doiningsvodorlagot utgAr î form av akticr citer andra vlirdcpappct som into lit
fêtemâl fâr nototing sicail vlirdet av delningsvcdottagot sA iângt som môjiigt faststâlluas mcd
icdning av don marknadsvlirdosfrârlndring avseende bolagots Actiet som kan bedômas ha
uppicommit titi fâijd av deIningsvedertagots utgivando.

Enligt ovan omtliknad tocknaingskurs och antal aktier som varje tockningsoption borâttigar
tilt faststâtts av botagot tvà bankdagar ofior utgângon av ovan angiven poriod om 25
bârsdagat oct sicail tiliânipas vid teckning somn vctkstâlls dlircftot.

Vid teckning som vorkstâits undor tidon titi dcss att omrâkinad teckningskurs faststâttts,
skatl bestâmmoisorna i mom C, sista stycicot ovan, Aga motsvarandc titlârnpning.

Innehavarna skall inte kunna gâta gâliando nâgon râtt onligt dessa vilikor gentemot dot
oller do botag som vid partioli dolning ôvortar titigângar oct siculdor frAn botagot.

H. Besîtitas om kontant utdolning tilt aictielgarna innoblirando att dossa othâller utdelning soin,
tilîsanimans med andra, under samma râkenskapsâr utbotalado utdctningar, ôvcrskridor 15
procont av aictiornas gonomsnittskurs under on period om 25 bôradagar nârmast fâro don
dag, cIA stytelsen fâr bolaget offcnitliggôr sin avsikt att titi bolagsstlimman lâmna fârsiag oni
sâdan utdctning skalt, vid tockning soin pâkaltats pli sâdan tid, att dlirigcnom erhâlhen aktio
inte medfZir râtt titi erhlâlande av sâdan utdelning, on omrâkning sico dols av
teekningskursen, dols av dot antal aktior vartill varjo tockningsoption berâttigar.
Omrâbkingen skatt baseras pli don del av don sammnanlagda utdolningen som ôverstiger 15
procont av aktiornas gonomsnittskurs undor ovan nâmnd poriod (cxtraordinlir utdolning).
Omrlikningon utfôtes av bolaget entigt fdljande formiler:

fâtogâende teckningskurs x aictiens
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gcnomsnitttiga bêrsicurs under en period
om 25 bôradagar râknat frân
och mcd den dag dA aktion noteras titan
ratt tiil extraordiniir utdolning

oniraknad teckningskurs = (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genornsnittskurs ôkad mcd
don extraordinâra utdoining som
utbetalas por aktie

fbrogâende antai aktier som varie
teokningsoption berâttigar tiii teckning av
x (aktiens genomsnittskurs ôicad mcd

omraknat antal aktier som den oxtraordinâra utdolning som
varde teckningsoption beràttigar = utbetaias per aktie)
titi teckning av aktiens genomnsnittskurs

Aktiens genomsnittslcurs slcall anses motsvara genomsnittet av dot fâr varje bôrsdag undor
ovan angiven poriod om 25 bbrsdagar framrîiknade modoitalet av don under dagen noterade
hôgsta oct làgsta betaikurson enligt Stookhohnsbôrsons officielia kurslista chler annan
aktuell niaknadsnotering. I avsaknad av notcring av botaikurs salali i stâliet don somn
slutkurs noterado kôpkursen ingâ i berlikaingen. Dag titan vare sig noterad betaikurs elier
kôpkurs skall bite ingâ i berlikaingon.

Eniigt ovan oinriknad teckningskurs och onirlknat mitai aktier faststâlls av bolaget tvâ
bankdagar efier utgângen av ovan angiven period om 25 bôrsdagar och skaii tililimpas vid
teckming som verkstâils dîirefter.

Om bolagots aktiekapitai skulie minskas mcd Aterbotaining titi aktieâgarna villcen
minskning lit obiigatorisk, skail eni onirlkning sko dols av tockningskursen, deis av dot
mitai aktior vartili varie teckuingsoption berâttigar tilt teckning av. Omriiknungen utfârs av
bolagot oniigt fôijande fonnier:

fôrogâonde teckningsku.rs x aktiens
genomsnittiiga bôrskurs under on tid
av 25 bôradagar riiknat frân
och med don dag <lA akticn noteras titan
riitt titi Atcrbotalning

onirlknad teckningskurs = aictiens gonomsnittskurs)
aktiens gononisnittskurs ôkad mod
dot beiopp som Aterbetatas per aktio

fôregâendo mitai aktier somn varjo
teckuungeoption boriâttigar titi tockning av
x (aktiens gcnomasnittskurs ôkad mcd

omrliknat mitai aktier som det belopp som
varie tectcningsoption berâttigar = terbetatas per aktie)
tili teckning av aktiens genoinsnittskurs

Vid omrliknung onligt ovan och cUir minskningon sker genom inlôson av aktier, skall i
stâIlot fc5r dot faIctiska beiopp som Atorbetalas por aktie ett berâknat Aterbotahiingsbelopp
anvlundas enligt fâijande:

dot faktiska boiopp som Atorbetatas por
inIôst aktio minskat mod aictiens gononsnitt-
tiga bôrskurs under on poriod om 25
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bôrsdagar nâirmast Rire deii dag dA aktien
beriiknat noteras titan ràUt tilt doltagande i
âtcrbetalnings- = nedsâttninaeii<akticns gcncmsnittskurs)
bclopp per aktic dot mitai aktier i bolaget scm tiggcr titi

grund fâr inlôsen av aktie munskat mcd talet i

Akticns gcncmsnittskurs beilkiias i enlighet mcd vad soin angivits i mcm C ovan.

Enligt ovan omrâlkad tcckningskurs cch cnirUcnat mitai akticr faststAlls av bolaget tvâ
bankdagar efier utgâiigeii av deni angiviia perioden cm 25 bôrsdagar occl skall tiilâimpas vid
tcckning soin vcrkstâlls dârofier. Teckning verkstâlls ej under tideii Di-â
nedsâttningsbeslutct tilt cch mcd don dag, dA deni oinriknadc tccknungsk-urscn cch dot
cmraknadc antalet aktier faststiillts.

Tockning soin vcrkstàlls under tiden tilt dess aut deni omràkiiade teckningskursen faststâltts
skall bostâtnuncisenna i moin. C sista stycket tiga mctsvarandc til1âmpning.

Om bolagets aktiokapital skullc minskas genomin unôsen, av aktier mced Atcrbctalning titi
akticâgarna, vilkon nedsâttnung ntc iir obiigatcnisk citer cm bolaget - titan aut frâga àr om
minsknungcii av aktiekapitai - skule genonuf ira âterk6p av egna aktier, meni d5r âtgârden
mcd huunsyn tilt dcss tcknaiska utfornnnng occl ekioinoiska cffektor âr att j âmstiutta mcd
mninskning soin ur cbligatonisk, skall cmrâkinng av teckningskursenoiicc mitai aictior soin
varjo tockningsoption beniittigar tilt tcckuung av ske mcd titlàinpnîug sA iângt som môjiigt
av do principer soin anges ovan i detta mcm. I.

J. Gencmfrr bolaget byte av aktiekapitalsvatuta, inncbuurande att bolagets aktickapitai skait
vara bcstàint i annan valuta ân svenska kroiior, skall teckningskurseii cniniinas tilt sanuna,
vatuta soin aktickapitatet àr bestâmt i. Sâdan vaiutaomrâkning skall skc mcd tiliàmpning av
deni viixcikurs soin anvânts fôr omniiknung av aktickapitaict vid valutabytot.

Enligt ovan oxnruknas tcckningskurs faststàlts av bolaget och skall tiiiâmpas vid teckning
fiii oct mcd dcn dag soin bytet av aktiekapitalsvaluta fin verkan.

K. Vid omriikning av tcckningskursen enligt ovan sicail dcnna avrundas till xiirmast jâimnt
tiotai ôre varvid foin Grc sicati avrundas uppât, och antaiet aktier avrundas tilt tvâ decimalcr.

L. Bestutas att bolagot skalt trida i likvidaticii fbr, oavsctt iikvidationsgrnmdcn, aniiltan cm
tecclning cj dâroif or ske; niitteii att gôra anntulan cm tcckning upphôr i occl mcd
lilcvidaticiisbcstutct, oavsctt sâtunda att detta ej inA ha vunnit taga kraft.

Sciiast tvA nrAnader innan bolagsstâmman tan stàihnung titi frâga cm bolaget skalt trâda i
lilcvidatioiijâmûiit 25 kap i § akticbciagstagcni, skati limebavanna geiiom mcddclande
enligt § 10 tinderrâttas oin dcen avscdda iikvidaticneii. 1 meddclandct skall untagas on
eninran om att anniAlan cm tcckning ej fanr skc sedan boiagsstâimman fattat bestut cm
likvidaticn.

Skuilc bolaget iuumna mcddeiande cm avscdd tikvidatioii enligt ovan, skall iniiohavarna -

cavsett vad soin i § 4 sigs cm tidpunkt fâr aniunian cm tockning - tiga ràtt att gêna aninâlan
cm tclcknhig, flAn deni dag dA mcddelandet itunnats, fdrutsatt att tccknung kan verkstàllas
sciiast pâ tionde kaleiiderdagen fire deni bclagsstânmma vid villcei frâgan cm botagets
iikvidaticn skall bchandllas.

M. Oni bolagot sicull bosluta cm dclnîng cnfigt 24 kap akticbctagstagcn gciicm att godk5nna
dolningsplan, varigciiom sauntliga bolagets tiligângar occl skulder ôvortas av cff chler fiera
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axidra aktiebalag adi balaget diirigcnarn upplôses utan lilcvidatiaxi, tir amnàlai arn
tcckning ej dârcftcr ske.

Scxiast tvA mânader inuai balaget tar stlifning till frâga arn dchuing cxiuigt avan, salali
innehavarna gcxiam meddelaxidc cnligt § 10 undcrràttas arn deiningsplanecr. I mcddelandet
salal cri redagôrcise lirmnas fâr det huvudsaldiga ixncehâllet i dcen avscdda dehuingsplaxiex
sarnt skail innchavarna crinrs arn att aninàlaxi ar teckning cj tir ske, sedaxi slutligt beslut
fattats arn delnixig i cnlighct mcd vad sain angivits i fârsta styckct avait.

Skullc balaget lixnna rncddelaxidc arn plancrad dclnixig enligt avaIt, salal irnchavare -

aavsett vad sain i § 4 sâga arn tidpunkt fôr aximAlan orn teckuing - âga riitt att gôra aninAlan
arn tcckning, frxi deni dag dA rneddclandct limnats arn delningaplanen, fârutsatt att
tcckning kaxi verkstâllas scnast pA tiande kalenderdagcxi fôre deni balagsstâmnra vid. vilkcn
dclnixig salcli beslutas jiinlilct 24 kap akticbalagslagcxi.

N. Skulle ba1agsstâixunaxijârlikt 23 kap 15 § akticbaiagslagen gadkiinna thajaianplan,
varigcxiar balaget akail uppgâ i annat balag, fa*r aimiAlan arn teekning dârefter ej ake.

Senast cri mAnad, innaxi balaget tar slutlig atâllning tili Mrga arn fusian enligt avat, salali
innehavarna genain mcddclande enligt § 10 uxidcrrâttaa arn fuaiansavsiktcxi. I mcddclaxidct
salcl en rcdagôrelsc liimxas fôr det huvudsakliga imichâllet i deni avscdda. fusianspiaxien
saint akail initchavarna crinras arn att annllaxi arn tcckning ci tir ske, sedaxi slutligt bealut
fattas arn fusian i enlighet mcd vad soam axigivita i fôrcgâexidc styckc.

Skulic balaget lâmnra mcddclandc arn pianerad fusiaxi cnligt avan, akail innchavare -

aavsctt vad soin i § 4 sAga arn tidpunkt Wôr anittlan arn tcckning - âga ràtt att g6ra arimâlan
arn tccknixig, Mxin deni dag dA rncddclaxidet lâlnriats arn fusiansavaikten, fârutaatt att
tccknixig kan veikatâllas scxiaat pA tiaxide kalexiderdagexi fôrc deni balagastâmmia, vid villccx
flisianaplaxi, varigcxiar balaget akail uppgâ i annat balag, salali gadkânxiaa.

O. Bealutar balagcta atyrcise arn fusiaxiaplan cniigt 23 kap 28 § akticbalagalagcxi cher blir
balageta akticr fô)rcrnâl fôr tvâxigainlôscnf8ffaraxide eriligt 22 kap sauna lag ellcr annan
matsvarandc asaaciatiansrâttalig lagstiftning akali fâljaxidc gâlia:

Âgcr ctt avcnskt àkticbalag saintliga aictier i balaget, adi affexitliggôr balagcta atyrcise sin
avsikt att bealuta arn fusianspiaxi cuuigt i fâregâcride styckc axigivet lagi-ci, akali balaget,
fôr det fail att aista. dag fôr aninâlaxi arn tecknixig cnligt § 4 avan infaller cftcr sâclant
affcxitliggôrandc, fastatâlia eni ny siata dag fdr annulat arn teckning (alutdagcxi). Slutdagcn
salali infalla inarn 60 dagar fMxi affentliggôraxidct.

Àgcr eni aktieâgarc (mai aritctsaktic&garcu) mnain chler tilisammaxis mcd datterffirctag
aktier reprcexntcraxidc sA star andel av santliga aktier i balagct att nuajaritetsakticâgarcxi,
cnligt vid var tid gâllaxide lagatiftning, âger pâkalla tvâxigainlôacxi av Ateratâcride akticr adi
affcxitliggôr rnajaritetsakticâgarcxi sin avsilct att pâkalla sâdan tvâxigainlôaexi utan aut
saartidigt affcxitliggôra ain avsilct att âvcu pâkalla tvâxigainlôscxi av tcckningaaptiancma,
salcli vad sarn i fcSregâcxide styckc arn alutdag Aga maotavarande tilliirnpning.

Orn affentliggôrandc skctt i enligiet mcd vad sain auges avaxi i dcuta main, skall - aavsett
vad sain i § 4 avan sAga arn tidpunkt fôr amnâlaxi ar teckning - innxehavare âga rdtt att
gôra aninâlaxi arntcckning frain tili slutdagcn. Balagct salal scxiaat tyra veekar fôrc
alutdagen gcxiar rncddclandc cnligt § 10 riedaxi crinra inuchavarita arn denna râtt saint att
annirâlan arn tccknixig cj fâr pâkallas efier slutdagcu.
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P. Oavsett vad under mom L, M, N. och O. ovan sagts om att anmâlan om tcckning cj tir ske
efier beshit om likvidation, godkiinandc av dclningspian, fusionspian chler utgângcn av
slutdag, skall riitten att gôra anmâlan oin tecknling âtcr intrâda fôr det fail att hilcvidationen
upph6r citer deiningen respektive ftisionsen <j genomffirs.

Q. Fâr den hândeise bolaget skuhle fârsiittas i konkurs, tir tcckning ej d&refter ske. Om
emellertid konkursbeshutet hâlves av hôgre riitt, tir tcckning âterigen ske.

R. Ocnomfôr bolaget Atg5rd soin avses ovan och skulle, enligt obercende parts bcdôxnning,
tillâmpning av hârffir avsedd omrâkningsfonnei, mcd hiînsyn titi teknisk utformning chier
av annat skâh, ej kunna ske chier leda tili att deni ekonomiska kompensationen soin
innehavanna crhâlicr i fôrbAllande titi akticagamna inte â.r skiihig, skali oberocode part,
fdrutsatt att bohagets styrcise lâmnar skriftligt samtyckc dârtiil, genonufbra omriiknungcn pA
sâtt oberoende part finner ândanâisenligt i syfte aut omniiknungen leder tihi skiihigt resuitat.
PA motsvarandc sait skahi oberocnde part, fdrutsatt att bolagets styrelse iiimnar sknriffligt
sarntyckc diirtiih, genoxnfôra omrMcuung cIA bolaget vidtar Atgilrd som enligt ovan annars
finte skullc mcdfdra onrurikning ocli cI sâclan Atgilrd annars skulhe innebiira osi&liga
ekonomiska konsckvcnscr fôr innehavarna chier akticâgarna. Styrelsen âger âven, om det âir
andamàhsenlîgt, utgâ frân annan tidsfrist chier tidspcriod vid tiiknipning av denna § 8.

S. Fôr dci fahl bohagets aktier finte âr noterade, skalh oxnrhkning av teckningskurs och det antal
aktier som varje teckningsoption berâttigar tihi tccknudng av skc med tiliâmppnung i
môjhigastc mAxi av de principer soin fôijer av moin. C - I ovan oct skahh ha som
utgângspunkt att v5rdet av tcckningsoptioncmna lanunas ofôâniîdrat.

§ 9 Sflrskilt Atagande av' bolaget

Bohaget fârbunder sig aut itc vidtaga nâgon i § 8 ovan angiven âtgard soin skuhie medfâra eni
omriikning av teckningskursen tihi behopp undcrstigande akties kvotvàrdc.

§ 10 Meddelandeu

Meddeiandcn rôrande teckningsoptionemna skaii tillstâllas varie innehavare och annan
râttighetsinnehavare soin ir antccknad pA konto i bolagets avslimningsregister.

§ 11 Fflrvaltarregistrering

Fôr tcckningsoption som ân fdrvaitarrcgistrcrad cnligt hag om kontofdning av finansiehia instrument
skail vid tifHimpningen av dessa vihikor fârvaitaren bctraktas soin innehavare.

§ 12 Andring av' vilikor

Bohaget âger besluta om ândning av dessa vilikor i deii mAri iagstiftning, domnstoisavgôrande chier
myndighetsbcsiut sA knivcr chier om dct i ôvrigt - cniigt bolagets beciômning - av praktiska skâh ân
andsmâisenligt chler nô5dvândigt och innehavarnas râttiglieter inte i nâgon avscendc fârsihnras.

§ 13 Sekretess

Bolaget, banken cicer VPC tir inte obehôrigen till tredje man hiimna uppgift om innchavarc.
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Bolaget dger riitt att fà fâljande uppgiftcr ftân VPC arn innehavares konto i balagets
avstâmrningsregister:

1. innehavares namn, personnummer chler annat identifikationsnummer samt postadress,
2. antal teckningsoptioner.

§ 14 Eegiinsning av bankens, bolagets oeh VPC:s ausvar

I frâga arn de pâ banken, bolaget ach VPC ankaxnmande âtgâirdemna gâller - betràffande VPC mcd
beaktande av bestâmmelserna i lagen arn kontofôring av frnansiella instrument - att ansvarighet
inte kan gôras gâllande fc3r skada, som beror av svenskt chler utlândskt lagbud, svensk chier
utllindsk rnyndighetsAtgâird, ki-igshândelse, strejk, blockad, bojkolt, lookout chler annan liknande
omstiindighet. FÉirbehAhlet i frâga arn strcjk, blockad, bojkott och Iackout gâl1er âvcn orn banken,
bolaget chler VPC vidtar chier 1fr fbrernâl fôr sâdan konfliktâtgàrd.

Banken, bolaget eller VPC âr inte hehler skyldigt aut i andra fali ersâtta skada som uppkomrner, arn
normal alctsamhet fôreiegat.

Fôrehigger hinder fâr banken, bohaget chier VPC att vidta âtglird enligt dessa vilikor pA grund av
omstândighet som anges i fôrsta stycket, fa*r âtgârden uppakintas tihi dess bindret bar upphôrt.

§ 15 Tihiimplig lag oeh forum

Svensk lag gâller fôr teckningsoptionemna och diinned sammanh1ângande rattsfrâgar. Talan rôrande
teckningsoptionerna salcli vâckas vid Stockholrns tingsràtt chler vid, annat sAchant forum vars
behôrigliet skriffligen accepteras av bolaget.
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