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Förutom registrering av Konvertiblerna under svensk lag, vidtas inga åtgärder i någon annan 
jurisdiktion som skulle kunna eller avses tillåta ett offentligt erbjudande av Konvertiblerna eller 

besittning, cirkulation eller distribution av detta dokument eller något annat material som 
relaterar till Emittenten eller Konvertiblerna i någon jurisdiktion där handling i det syftet är 

nödvändigt. Emittenten uppmanar personer som kommer i besittning av detta dokument att hålla 
sig informerade om och observera eventuella tillämpliga begränsningar. 
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Sekretesspolicy 

Emittenten, Emissionsinstitutet och Agenten kan samla in och behandla personuppgifter som 
hänför sig till Innehavarna, Innehavarnas företrädare eller ombud och andra personer utsedda att 
företräda Innehavarna i enlighet med dessa Villkor (namn, kontaktuppgifter och, i förekommande 
fall, innehav av Konvertibler). Personuppgifterna som hänför sig till Innehavarna inhämtas 
huvudsakligen från registret som hanteras av CSD. Personuppgifterna som hänför sig till andra 
Personer inhämtas huvudsakligen direkt från sådana Personer.  

Personuppgifterna som inhämtas kommer att behandlas av Emittenten, Emissionsinstitutet och 
Agenten utifrån följande ändamål: 

(a) för att utöva sina skyldigheter under dessa Villkor och Agentavtalet, 

(b) för att hantera administrationen av Konvertiblerna och betalningar under 
Konvertiblerna, 

(c) för att möjliggöra för Innehavare att utöva sina rättigheter i enlighet med dessa Villkor, 
och 

(d) för att uppfylla sina skyldigheter enligt gällande lagar och regler. 

Behandlingen av personuppgifter i förhållande till punkterna (a) till (c) ovan baseras på Emittentens, 
Emissionsinstitutets och Agentens berättigade intresse att utöva sina rättigheter och uppfylla sina 
skyldigheter i enlighet med dessa Villkor och Agentavtalet. I förhållande till punkt (d) baseras 
behandlingen på faktumet att en sådan behandling är nödvändig för att efterleva en legal skyldighet 
som åligger Emittenten, Emissionsinstitutet och Agenten. Om inte annat krävs eller tillåts enligt lag 
kommer de insamlade personuppgifterna inte att förvaras längre än nödvändigt utifrån ändamålet 
med behandlingen.  

Personuppgifter som inhämtas kan komma att delas med tredje parter, såsom CSD, när det är 
nödvändigt för att uppfylla det ändamål som sådan information behandlas för.  

Med förbehåll för eventuella rättsliga förutsättningar, vars tillämpbarhet måste bedömas i varje 
enskilt fall, har registrerade personer följande rättigheter. Registrerade personer har rätt att få 
tillgång till sina personuppgifter och kan begära detta skriftligen hos Emittenten, 
Emissionsinstitutet och Agenten på deras respektive adress. Dessutom har registrerade personer 
rätt att (i) begära att personuppgifter korrigeras eller raderas, (ii) invända mot specifik behandling), 
(iii) begära att behandlingen begränsas, och (iv) ta emot personuppgifter som tillhandahållits av 
den registrerade själv i maskinläsbart format. Registrerade personer har också rätt att lämna in 
klagomål till relevant tillsynsmyndighet om de är missnöjda med den genomförda behandlingen.  
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1. DEFINITIONER OCH TOLKNING 

1.1 Definitioner 

I dessa villkor ("Villkoren"): 

"Agent" avser Intertrust (Sweden) AB, org. nr. 56625-5476, Box 16285, SE-
103 25 Stockholm, Sverige eller annan agent som från tid till 
annan representerar Innehavarna enligt dessa Villkor. 

"Agentavtal" avser avtalet, ingånget på eller omkring den Första 
Emissionsdagen, mellan Emittenten och Agenten avseende, 
bland annat, Agentens ersättning för arbetet med Emissionerna, 
eller ett ersättande agentavtal mellan Emittenten och en Agent 
som har ingåtts efter den Första Emissionsdagen. 

"Aktiebolagslagen" avser aktiebolagslagen (2005:551).  

"Arrangör" avser SIP Nordic Fondkommission AB. 

"Avstämningsdag" avser den femte (5:e) Bankdagen innan  

(a) en Ränteförfallodag,  

(b) en Återbetalningsdag,  

(c) en dag då betalning ska ske till Innehavarna enligt 
Klausul 14 (Fördelning av medel); eller  

(d) sådan annan dag på vilken Preferensaktie (eller 
interimsaktie för sådan aktie) ska vara införd i 
Emittentens aktiebok för att berättiga till relevant 
betalning enligt CSDs från tid till annan gällande 
regelverk. 

"Avstämningsregister" avser avstämningsregister fört av CSD i enlighet med Lagen om 
Värdepapperscentraler och Kontoföring av Finansiella 
Instrument. 

"Bankdag" avser en dag som inte är en söndag eller annan helgdag i Sverige 
och på vilken CSDs system är öppet i Sverige. Lördagar, 
midsommarafton, julafton och nyårsafton ska i denna definition 
anses vara helgdagar. 

"Bankdagskonvertering" avser den första efterföljande dagen som är en Bankdag. 

"Begränsad Betalning" avser den betydelse som anges i Klausul 12.2 (Överföringar). 

"CSD" avser Emittentens centrala värdepappersförvaltare och 
registerförare avseende Konvertiblerna från tid till annan, initialt 
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Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074, Box 191, SE-101 23 
Stockholm, Sverige. 

"Dotterbolag" avser varje dotterbolag till en Person, i förhållande till vilket sådan 
Person, direkt eller indirekt:  

(a) äger aktier eller äganderätter som motsvarar mer än 
femtio (50) procent av ägarnas totala antal röster;  

(b) på annat sätt kontrollerar mer än femtio (50) procent 
av ägarnas totala antal röster; eller 

(c) har rätten att utse eller avsätta, alla eller en majoritet 
av, styrelseledamöterna eller annat styrande organ. 

"Efterföljande Emission" avser en emission av Efterföljande Konvertibler. 

"Efterföljande 
Emissionsbeslut" 

avser:  

(a) beslut om emission av Konvertibler vederbörligen 
fattat av Emittentens styrelse eller bolagsstämma 
efter den Första Emissionsdagen; eller  

(b) såvitt avser Konvertibler som emitterats inom ramen 
för det Första Emissionsbeslutet men som inte 
registrerats hos Bolagsverket på den Första 
Registreringsdagen (på grund av delregistrering), 
tilldelning av Konvertibler enligt vederbörligt beslut av 
Emittentens styrelse. 

"Efterföljande 
Emissionsdag" 

avser dag då ett Efterföljande Emissionsbeslut fattas, såsom 
tillämpligt. 

"Efterföljande Konvertibel" avser Konvertibler som emitterats eller tilldelats (såsom 
tillämpligt) enligt ett Efterföljande Emissionsbeslut. 

"Efterföljande 
Registreringsdag" 

avser den dag då Efterföljande Konvertibler registreras hos 
Bolagsverket, såsom tillämpligt. 

"Emissionsinstitut" avser Eminova Fondkommission AB, eller annan part som ersätter 
detta som Emissionsinstitut i enlighet med dessa Villkor. 

"Emission" avser Första Emissionen eller en Efterföljande Emission, såsom 
tillämpligt. 

"Emittenten" avser PTF Global Venture AB (publ) org. nr. 559311-9935. 

"Escrowkontona" avser ett bankkonto i SEK och ett bankkonto i EUR i Emittentens 
namn öppnat hos en väl ansedd bank till vilket likviden från en 
Emission kommer att överföras och som har pantsatts till förmån 
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för agenten och Innehavarna (representerad av Agenten) enligt 
Escrowkontopantavtalet. 

"Escrowkontopantavtalet" avser det pantsättningsavtal som ingåtts mellan Emittenten och 
Agenten på eller före en dag då likvid ska erläggas för Första 
Konvertibler och/eller Efterföljande Konvertibler avseende en 
säkerhet med första prioritet över Escrowkontona och alla medel 
som innehas på Escrowkontona från tid till annan, beviljade till 
förmån för Agenten och Innehavarna (företrädd av Agenten). 

"EUR" avser den nu gällande gemensamma valutan för de deltagande 
medlemsstaterna i enlighet med Europeiska gemenskapens 
lagstiftning om EMU.  

"EUR-Konvertibler" avser en skuldförbindelse i EUR för det Nominella Beloppet 
utgiven av Emittenten i enlighet med dessa Villkor och som ger 
rätt till Konvertering enligt dessa Villkor, inklusive Första 
Konvertibler och Efterföljande Konvertibler (såsom tillämpligt). 

"Finansiell Rapport" avser Koncernens årliga konsoliderade reviderade 
årsredovisningar eller Koncernens konsoliderade icke-reviderade 
kvartalsrapporter, vilka ska upprättas och tillhandahållas i 
enlighet med punkterna Klausul 11.1(a)(i) och 11.1(a)(ii). 

"Finansiell Rådgivare" avser Jool Corporate Finance AB. 

"Finansiell Skuldsättning" är skuldsättning som avser:  

(a) utestående kapitalbelopp avseende pengar som 
lånats eller uppburits, inklusive Marknadslån; 

(b) beloppet för alla förpliktelser avseende något lease-, 
hyres- eller köpekontrakt (som, i enlighet med de 
tillämpliga redovisningsprinciperna, behandlas som 
skuld i balansräkningen); 

(c) sålda eller diskonterade fordringar (med undantag för 
fordringar som säljs utan regress); 

(d) alla belopp som uppburits under andra transaktioner 
(inklusive köp och sälj av terminer) som har en 
kommersiell effekt motsvarande ett lån; 

(e) alla derivattransaktioner som ingåtts för skydd mot 
eller till fördel av kurs- och prissvängningar (och, när 
värdet av en derivattransaktion beräknas ska endast 
marknadsvärderingar beaktas, förutsatt att om ett 
faktiskt belopp ska betalas som ett resultat av en 
uppsägning eller avveckling av en transaktion, ska det 
beloppet användas istället);  
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(f) motförbindelser avseende garantier, åtaganden, 
skuldebrev, remburser eller andra instrument som 
utfärdats av en bank eller en finansiell institution; 
samt 

(g) (utan dubbelräkning) garantier eller annan försäkran 
mot ekonomisk förlust avseende någon sådan typ som 
anges ovan i punkterna (a)-(f). 

"Finansieringsdokumenten" avser:  

(a) dessa Villkor; 

(b) Agentavtalet; 

(c) Escrowpantavtalet; samt 

(d) alla andra dokument som mellan Agenten och 
Emittenten utses vara Finansieringsdokument.  

"Force Majeure-händelse" har den betydelse som anges i Klausul 26. 

"Första Emissionen" avser emissionen av de Första Konvertiblerna. 

"Första Emissionsbeslutet" avser det beslut om emission av Konvertibler med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, vilket beslut fattades av Emittentens 
styrelse på den Första Emissionsdagen, villkorat av 
bolagsstämmans efterföljande godkännande. 

"Första Emissionsdagen" avser dagen för det Första Emissionsbeslutet, det vill säga 5 
oktober 2022. 

"Första Konvertibler" avser de Konvertibler som registreras hos Bolagsverket på den 
Första Registreringsdagen. 

"Första Registreringsdagen" avser den dag då en eller flera Konvertibler (som regleras av dessa 
Villkor) för första gången registreras hos Bolagsverket, det vill 
säga [datum]1. 

"Första 
Ränteförfallodagen" 

avser den dag som infaller tre (3) månader efter den Första 
Registreringsdagen. 

"Handelsdag" avser, om Preferensaktier är upptagna till handel på en 
Marknadsplats, sådan dag då relevant Marknadsplats är öppen 
för handel (och oavsett om någon handel förekommer eller inte i 
Preferensaktier på sådan dag); 

 
1 Datum kommer att infogas här efter att den Första Registreringsdagen ägt rum (inför anslutning av de Första Konvertiblerna till CSD). 
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"Initial Växelkurs" avser växelkursen EUR/SEK som noteras på Riksbankens hemsida 
(www.riksbank.se) kl. 12.00 svensk tid på Bankdagen före Första 
Emissionsdagen, det vill säga 10,78 SEK. 

"Innehavare" avser den Person som är registrerad på ett VP-konto som 
direktregistrerad ägare eller förvaltare avseende en Konvertibel. 

"Innehavarmöte" avser ett möte som hålls mellan Innehavarna i enlighet med 
Klausul 16 (Innehavarmöte). 

"Insolvent" avser med hänvisning till en relevant Person, att denne anses vara 
insolvent, i den mening som avses i kapitel 2, avsnitt 7-9 i 
konkurslagen (eller motsvarande i någon annan jurisdiktion), 
medger oförmåga att betala sina skulder när de förfaller, avbryter 
betalningen av någon av sina skulder eller på grund av faktiska 
ekonomiska svårigheter inleder förhandlingar med sina 
fordringsägare i syfte att omplanera någon av dess skuldsättning 
(inklusive företagsrekonstruktion enligt lag (1996: 764) om 
företagsrekonstruktion (eller motsvarande i någon annan 
jurisdiktion)) eller är föremål för ofrivillig avveckling, upplösning 
eller likvidation. 

"Justerat Nominellt 
Belopp" 

avser det sammanlagda Nominella Beloppet av de utestående 
Konvertiblerna minus det Nominella Beloppet för samtliga 
Konvertibler som vid den aktuella tidpunkten ägs av ett 
Koncernbolag eller en Närstående, oavsett om sådan Person är 
direktregistrerad som ägare till sådana Konvertibler. 

"Koncern" avser Emittenten och dess Dotterbolag från tid till annan (varje 
sådant dotterbolag kallas ett "Koncernbolag"). 

"Kontoförande Institut" avser en bank eller annan som innehar vederbörligt tillstånd att 
vara ett kontoförande institut enligt Lagen om Värde-
papperscentraler och Kontoföring av Finansiella Instrument och 
hos vilken en Innehavare öppnat ett VP-konto avseende sina 
Konvertibler. 

"Konvertering" avser utbyte av Konvertibel mot nya Preferensaktier i enlighet 
med dessa Villkor. 

"Konvertibel" avser en SEK-Konvertibel och/eller en EUR-Konvertibel.  

"Köpoptionsbeloppet" avser det tillämpliga belopp som framgår av 9.4. 

"Lagen om 
Värdepapperscentraler och 
Kontoföring av Finansiella 
Instrument" 

avser lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring 
av finansiella instrument. 

"Leverantörskreditavtal" avser: 
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(a) betalningskrediter för den normala verksamheten 
som avser tillhandahållandet av varor eller tjänster 
med en kreditperiod som anses normalt för sådana 
avtal och  

(b) någon annan betalningskredit som upptas inom 
ramen för den normala verksamheten. 

"Marknadslån" avser lån eller annan skuldsättning varigenom en entitet utfärdar, 
certifikat, konvertibler, förlagsbevis, obligationer eller annat 
värdepapper avseende skuld (för undvikande av missförstånd, 
inklusive så kallade MTN-program och andra 
marknadslåneprogram), förutsatt i vart fall att sådana instrument 
och värdepapper är eller kan vara föremål för handel på Nasdaq 
Stockholm eller någon annan reglerad eller oreglerad erkänd 
marknadsplats. 

"Marknadsplats" avser reglerad marknad, handelsplattform eller annan 
marknadsplats för organiserad handel med värdepapper. 

"Nettolikvid" avser likviden från Första Emissionen eller en Efterföljande 
Emission (såsom tillämpligt) efter att avdrag har gjorts för 
Transaktionskostnader som ska betalas från Emittenten till 
Arrangören, den Finansiella Rådgivaren och Agenten och 
Emissionsinstitutet för de tjänster som har utförts i samband med 
placerandet och emissionen av Konvertiblerna ("Avdragbara 
Transaktionskostnader"). 

"Nominellt Belopp" avser ett belopp om 10 000 SEK för varje SEK-Konvertibel och 
1 000 EUR för varje EUR-Konvertibel. 

"Närstående" avser Person som direkt eller indirekt kontrollerar eller är 
kontrollerad av eller som är under gemensam direkt eller indirekt 
kontroll tillsammans med en sådan Person. Inom ramen för 
denna definition betyder "kontroll", när det används i relation till 
någon Person, möjligheten att styra de ledande 
befattningshavarna och påverka policys för en sådan Person, 
direkt eller indirekt, oavsett om det sker genom ägande av 
rösträtter, avtal eller på annat vis. "Kontrollerar" och 
"kontrollerad av" har motsvarande mening enligt det 
föregående. 

"Oberoende Rådgivare" avser en oberoende rådgivare med lämplig expertis (som 
Agenten godkänner), som är utsedd av Emittenten och betalas av 
Emittenten. 

"Person" avser enskild person, partnerskap, aktiebolag, joint venture, 
förening, trust, icke-inkorporerad organisation, regering, 
myndighet eller någon form av statligt organ eller 
underavdelning, eller någon annan enhet, oavsett om den är en 
separat juridisk person eller inte. 



  9 

 

  

 

"Preferensaktierna" avser fullt betalda preferensaktier utgivna Emittenten, vardera 
med ett kvotvärde om 0,10 SEK, villkoren för vilka regleras i 
Emittentens bolagsordning och vilka per den Första Emissions-
dagen är anslutna till av CSD fört avstämningsregister med ISIN 
SE0016830509, inklusive sådana preferensaktier som, i enlighet 
med Konvertibelvillkoren, kan emitteras genom Konvertering. 

"PTF Invest" avser PTF Invest AB, org. nr. 559304-2855. 

"Redovisningsprinciper" avser de i Sverige generellt accepterade redovisningsprinciperna, 
standarder och marknadspraxis som används av Emittenten för 
att ta fram sin reviderade konsoliderade årsredovisning. 

"Ränta" avser räntan på Konvertiblerna beräknad i enlighet med Klausul 
8. 

"Ränteförfallodag" avser, såsom tillämpligt, den Första Ränteförfallodagen och varje 
sådan dag som infaller var tredje (3) månad därefter eller, om en 
sådan dag inte är en Bankdag, den Bankdag som följer enligt 
Bankdagskonverteringen (och där den sista Ränteförfallodagen 
ska vara den relevanta Återbetalningsdagen). 

"Ränteperiod" avser varje period som börjar vid (men exkluderar) den Första 
Registreringsdagen eller någon Ränteförfallodag och slutar vid 
(och inkluderar) nästa påföljande Ränteförfallodag (eller den 
kortare period som kan bli tillämplig enligt dessa Villkor). En 
ränteperiod ska inte justeras på grund av tillämpning av 
Bankdagskonvention. 

"Räntesats" avser 8 procent per annum. 

"SEK" avser den nu gällande valutan i Sverige. 

"SEK-Konvertibler" avser en skuldförbindelse i SEK för det Nominella Beloppet 
utgiven av Emittenten i enlighet med dessa Villkor och som ger 
rätt till Konvertering enligt dessa Villkor, inklusive Första 
Konvertibler och Efterföljande Konvertibler (såsom tillämpligt). 

"Skriftligt Förfarande" avser det skriftliga eller elektroniska förfarandet för Innehavarnas 
beslutsfattande i enlighet med Klausul 17 (Skriftligt förfarande). 

"Skäligt Marknadsvärde" avser, vid viss tidpunkt: 

(a) vid Värdepapper, eller andra rättigheter eller 
tillgångar, som är föremål för handel på en 
Marknadsplats som har tillräcklig likviditet (vilket 
fastställts bona fide av en Oberoende Rådgivare), det 
aritmetiska medelvärdet av: 

(i) vid Värdepapper, eller andra rättig-
heter eller tillgångar, för vilka en 
daglig volymviktad genomsnittskurs 
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kan fastställas, sådan daglig volym-
viktad genomsnittskurs; och 

(ii) vid annat fall, stängningskursen för 
sådana Värdepapper eller andra 
rättigheter eller tillgångar; 

(b) vid Värdepapper, eller andra rättigheter eller 
tillgångar, som inte är föremål för handel på en 
Marknadsplats, eller som är föremål för handel på en 
Marknadsplats utan tillräcklig likviditet (vilket 
fastställts bona fide av en Oberoende Rådgivare), ett 
belopp som motsvarar det skäliga marknadsvärdet av 
sådana Värdepapper eller andra rättigheter eller 
tillgångar såsom fastställt bona fide av en Oberoende 
Rådgivare, på grundval av en allmänt vedertagen 
värderingsmetod på marknaden och med hänsyn 
tagen till sådana faktorer som den finner lämpligt. 

"Slutlig Förfallodag" avser den dag som infaller trettiosex (36) månader efter den 
Första Registreringsdagen, med förbehåll för Konvertering. 

"Slutlig Konverteringsdag" avser den dag som infaller den tionde (10) Bankdagen före den 
Slutliga Förfallodagen eller, om ett datum fastställts för förtida 
återlösen av Konvertiblerna, den dag som infaller den tionde (10) 
Bankdagen före Återlösendagen. 

"Säkerheter" avser en inteckning, avgift, pant, panträtt, säkerhetsuppdrag eller 
annat säkerhetsintresse som säkerställer någon Persons 
skyldighet eller något annat avtal eller arrangemang som har 
liknande effekt. 

"Tillåten Skuldsättning" avser Finansiell Skuldsättning:  

(a) som upptas under Emissionen (inklusive Efterföljande 
Emissioner); 

(b) utgivna garantier av ett Koncernbolag inom ramen för 
den normala verksamheten; 

(c) som upptas av ett Koncernbolag från ett annat 
Koncernbolag (inkluderat eventuella koncern-
kontoupplägg); 

(d) som upptas av Emittenten i form av lån från 
Emittentens direkta eller indirekta aktieägare; 

(e) som upptagits av Emittenten under direktlåneavtal 
daterade på eller omkring 21 december 2021 med ett 
initialt aggregerat belopp om maximalt SEK 30 000 000 
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(den "Existerande Skulden"), till och med dagen för 
frisläppande av Nettolikviden från Escrowkontona;  

(f) som upptas under Leverantörskreditavtal; 

(g) som uppkommer för ett Koncernbolag på grund av 
eventuella pensions- och skatteskulder inom ramen 
för den normala verksamheten; 

(h) som uppstår i samband med återbetalning av 
Konvertiblerna i sin helhet och förutsatt att sådan 
Finansiell Skuldsättning är föremål för ett escrow-
upplägg, för att säkerställa, bland annat, 
återbetalningen av Konvertiblerna, fram till dess att 
återbetalning av Konvertiblerna sker (med beaktande 
av CSDs regler och bestämmelser); och 

(i) som inte omfattas av punkterna (a)-(h) ovan 
uppgående till ett aggregerat belopp om maximalt 
10 000 000 SEK. 

"Tillåten Säkerhet" avser Säkerheter:  

(a) som skapats i enlighet med Finansieringsdokumenten; 

(b) som uppkommer enligt lag i den normala verk-
samheten (inklusive säkerheter eller äganderätts-
förbehåll kopplade till Leverantörskreditsavtal men, 
för undvikande av missförstånd, exklusive garantier 
eller säkerheter avseende pengar som lånats eller 
uppburits); 

(c) som uppkommer i enlighet med någon avveckling eller 
avräkning av finansiella derivatatransaktioner eller 
bankkonton, inkluderat eventuella koncernkonto-
upplägg;  

(d) som ställts i samband med leasing- eller hyresavtal 
ingångna av ett Koncernbolag i den normala 
verksamheten och på kommersiella villkor; 

(e) som ställts till förmån för en kreditgivare i samband 
med refinansiering av Konvertiblerna i sin helhet, men 
som ska fullbordats först efter att Konvertiblerna har 
återbetalats i sin helhet (mefridd undantag för 
escrowkonton (om tillämpligt) som får fullbordas i 
samband med upptagandet av sådan skuld); 

(f) som är ställd för garantier utgivna av Koncernbolag i 
den normala verksamheten; 
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(g) som inte omfattas av punkterna (a)-(f) ovan och som 
säkerställer ett totalt belopp om maximalt 10 000 000 
SEK.  

"Totala Nominella 
Beloppet" 

avser det totala sammanlagda Nominella Beloppet utestående 
vid var tidpunkt. 

"Transaktionskostnader" avser samtliga avgifter, kostnader, utgifter, stämpelskatte- och 
registreringskostnader som Emittenten eller Koncernbolag har 
ådragit sig med anledning av Emissionen. 

"Uppsägningsgrund" avser en händelse eller omständighet som specificeras i Klausul 
13. 

"VP-konto" avser det konto för dematerialiserade värdepapper som förs av 
CSD i enlighet med Lagen om Värdepapperscentraler och 
Kontoföring av Finansiella Instrument, på vilket (i) en ägare av ett 
sådant värdepapper är direktregistrerad eller (ii) en ägares 
innehav av värdepapper är förvaltarregistrerat. 

"Värdepapper" avser varje värdepapper inklusive, utan begränsning till, 
Preferensaktier och andra aktier i Emittentens kapital, optioner, 
teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev och andra rättigheter 
att teckna, köpa eller förvärva aktier och andra andelar i 
Emittentens kapital. 

"Väsentlig Negativ Effekt" avser en väsentlig negativ effekt på:  

(a) Koncernens verksamhet eller finansiella ställning; 

(b) Emittentens förmåga att fullgöra och uppfylla deras 
betalningsåtaganden enligt Finansieringsdokument-
en; eller 

(c) giltigheten eller verkställigheten av något Finans-
ieringsdokument. 

"Återbetalningsdag" avser det datum då de relevanta Konvertiblerna ska återlösas i 
enlighet med Klausul 9 (Återlösen av konvertiblerna). 

"Ägarförändring" avser en eller flera händelser då: 

(a) Fredrik Bergman (1971-04-23), genom Bergman 
Investment Group LTD (org. nr. 2299124), avyttrar 
hela eller delar av sitt aktieinnehav i PTF Invest;  

(b) Linus Björk (1980-03-01), genom AB Montli (org. nr. 
559251-3435), avyttrar hela eller delar av sitt 
aktieinnehav i PTF Invest;  

(c) PTF Invest (i) upphör att direkt eller indirekt äga mer 
än 50 procent av rösterna i Emittenten eller (ii) 
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förlorar rätten att, direkt eller indirekt, utse eller 
avsätta hela eller en majoritet av styrelseledamöterna 
i Emittenten; eller  

(d) en eller flera personer, som inte är PTF Invest, Fredrik 
Bergman eller Linus Björk (direkt eller indirekt), som 
agerar tillsammans, direkt eller indirekt, tar kontroll 
över Emittenten (där "kontroll" betyder (i) innehav 
eller kontroll av mer än 50 procent av rösterna i 
Emittenten eller (ii) rätten att, direkt eller indirekt, 
utse eller avsätta hela eller en majoritet av 
styrelseledamöterna i Emittenten). 

 

1.2 Tolkning 

(a) Om inte annat framgår ska en hänvisning i dessa Villkor till: 

(i) "tillgångar" inkludera nuvarande och framtida egendom, intäkter och 
rättigheter av alla slag;  

(ii) ett avtal eller instrument är en hänvisning till det avtalet eller 
instrumentet, i dess vid var tid gällande lydelse såsom avtalet eller 
instrumentet kompletterats, ändrats, överlåtits, förlängts, förnyats eller 
ersatts; 

(iii) en "föreskrift" inkluderar alla föreskrifter, regler eller officiella direktiv 
(oavsett om detta utgör lagstiftning eller inte) från en statlig, 
mellanstatlig eller överstatlig instans, myndighet eller departement; 

(iv) en Uppsägningsgrund är pågående till dess den har blivit avhjälpt eller 
ett avstående skett; 

(v) en lagbestämmelse är en hänvisning till den bestämmelsen såsom 
ändrad eller återantagen; och 

(vi) en angiven tid på dagen är en hänvisning till Stockholmstid. 

(b) Med förbehåll för paragraf (d) nedan, vid fastställande av om en gräns eller 
tröskel angivet i SEK har uppnåtts eller passerat ska motsvarande belopp angivet 
i annan valuta gälla beräknat på basis av den växelkursen för sådan valuta mot 
SEK som gällde vid föregående Bankdag, såsom publicerats av Riksbanken på 
dess hemsida (riksbanken.se). Om sådan växelkurs inte finns publicerad ska den 
senaste publicerade växelkursen gälla i stället. 

(c) En underrättelse ska anses vara utsänd genom pressmeddelande om det gjorts 
tillgängligt för allmänheten i Sverige på ett skyndsamt och icke-diskriminerande 
sätt. 
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(d) Oaktat paragraf (b) ovan, vid ett röstningsförfarande under ett Innehavarmöte 
eller genom ett Skriftligt Förfarande ska beräkning av huruvida beslutsförhet 
föreligger och om relevant medgivande har inhämtats ske i SEK. Varje 
Konvertibel ska alltid berättiga till en röst vid ett Innehavarmöte eller ett 
Skriftligt Förfarande. Värdet på varje röst för en SEK-Konvertibel ska motsvara 
det Nominella Beloppet och värdet på en röst för varje EUR-Konvertibel ska 
motsvara det Nominella Beloppet för sådan EUR-Konvertibel omvandlat till SEK 
enligt den Initiala Växelkursen. För undvikande av tvivel ska det Justerade 
Nominella Beloppet vid varje tidpunkt beräknas baserat på den Initiala 
Växelkursen. 

(e) En försening eller underlåtenhet av Agenten eller av någon Innehavare att utöva 
en rättighet eller rätt till gottgörelse under dessa Villkor innebär inte att en 
sådan rättighet eller rätt till gottgörelse försämras och ska inte anses vara ett 
avstående av en sådan rättighet eller rätt till gottgörelse. 

(f) Sekretesspolicyn före innehållsförteckningen i detta dokument är inte en del av 
dessa Villkor och kan uppdateras utan godkännande från Innehavarna och 
Agenten.  

2. KONVERTIBELBELOPPET OCH BETALNINGSÅTAGANDEN 

(a) SEK-Konvertiblerna är denominerade i SEK och EUR-Konvertiblerna är 
denominerade i EUR och varje Konvertibel omfattas av dessa Villkor. Emittenten 
åtar sig att återbetala Konvertiblerna, betala Ränta samt att i övrigt agera i 
enlighet med och iaktta dessa Villkor. 

(b) Genom att teckna sig för Konvertibler, samtycker varje ursprunglig Innehavare 
till att Konvertiblerna ska ha förmån av och vara föremål för dessa Villkor och 
genom att förvärva Konvertibler bekräftar varje efterföljande Innehavare dessa 
Villkor. 

(c) Emittenten har rätt att vid ett eller flera tillfällen genomföra Efterföljande 
Emissioner. Efterföljande Emissioner ska omfattas av Finansieringsdokumenten, 
och för undvikande av tvivel ska ISIN, Ränta, Nominellt Belopp och den Slutliga 
Förfallodagen som gäller för de Första Konvertiblerna gälla även för 
Efterföljande Konvertibler. Det maximala totala nominella beloppet för 
Konvertiblerna (de Första Konvertiblerna och alla Efterföljande Konvertibler) får 
inte överstiga 100 000 000 SEK (eller 9 276 000 EUR) om inte ett samtycke från 
Innehavarna erhålls i enlighet med Klausul 15(e). Priset på de Efterföljande 
Konvertiblerna kan sättas till en rabatt eller till en premie jämfört med det 
Nominella Beloppet. 

(d) Konvertiblerna utgör direkta, generella, ovillkorade, icke-efterställda och icke-
säkerställda förpliktelser för Emittenten och ska vid var tid rangordnas (i) utan 
företräde Konvertiblerna emellan och (ii) åtminstone lika (pari passu) med alla 
andra direkta, ovillkorade, icke-efterställda och icke-säkerställda förpliktelser 
för Emittenten, förutom sådana förpliktelser som genom lag är prioriterade. 
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(e) Konvertiblerna är fritt överlåtbara men Innehavarna kan i tillämpliga fall vara 
föremål för köp- eller överföringsbegränsningar avseende Konvertiblerna enligt 
lokala lagar som en Innehavarna kan vara föremål för. Varje Innehavarna måste 
säkerställa att sådana begränsningar efterlevs för egen kostnad och kostnad. 

(f) Inga åtgärder vidtas i någon jurisdiktion som skulle, eller är avsedda att, tillåta 
ett publikt erbjudande av Konvertiblerna eller innehav, spridning eller 
distribution av handlingar eller annat material som rör Emittenten eller 
Konvertiblerna i en annan jurisdiktion än Sverige, där åtgärd för detta syfte 
krävs. Varje Innehavare måste informera sig om, och iaktta, eventuella 
restriktioner avseende överföring av material som härrör från Emittenten eller 
Konvertiblerna, (på grund av t ex dess nationalitet, hemvist, dess adress eller 
dess säte(n)). Varje Innehavare måste på egen bekostnad tillse att sådana 
restriktioner följs. 

3. ANVÄNDNING AV LIKVID 

(a) Likviden från den Första Emissionen ska: 

(i) finansiera Transaktionskostnader;  

(ii) finansiera generella bolagsändamål för Koncernen; och 

(iii) refinansiera den Existerande Skulden. 

(b) Likviden från Efterföljande Emissioner ska användas till att: 

(i) finansiera Transaktionskostnader; och 

(ii) finansiera generella bolagsändamål för Koncernen. 

4. VILLKOR FÖR UTBETALNING 

4.1 Villkor för utbetalning från Escrowkontona i samband med den Första 
Emissionen 

(a) Betalning av Nettolikviden eller, om så begärs av Emittenten, bruttolikviden från 
den Första Emissionen till Escrowkontona är förbehållen av att Agenten har 
mottagit dokument och bevis på att Escrowkontopanten har ingåtts och är 
fullbordad.  

(b) För det fall bruttolikviden från den Första Emissionen har deponerats på 
Escrowkontona får Agenten släppa ett belopp motsvarande de Avdragbara 
Transaktionskostnaderna innan Villkoren för Utbetalning har uppfyllts, under 
förutsättning att ett bankintyg som krävs för att registrera de Första 
Konvertiblerna hos Bolagsverket, utformat i enlighet med Bolagsverkets krav, 
har utfärdats. 

(c) Emittenten ska tillhandahålla, eller tillse tillhandahållandet av, följande 
dokument, i vart fall tillfyllest för Agenten: 
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(i) konstitutionella dokument och bolagshandlingar (som godkänner 
relevant parts ingående av relevanta Finansieringsdokument och 
behörighet för utsedda person(er) att ingå och underteckna ett 
Finansieringsdokument) för Emittenten och varje part till ett 
Finansieringsdokument (med undantag för Agenten), som tillsammans 
utgör bevis om att Finansieringsdokumenten har blivit vederbörligen 
ingångna;  

(ii) bevis (i form av styrelse- och bolagsstämmoprotokoll) på att Första 
Emissionsbeslutet, och beslut om godkännande av Första 
Emissionsbeslutet vid Emittentens bolagsstämma, fattats i vederbörlig 
ordning;  

(iii) bevis om att den Första Registreringsdagen har inträffat;  

(iv) kopior av vederbörligen ingångna Finansieringsdokument; och 

(v) bevis om att den Existerande Skulden har eller kommer att återbetalas 
senast samtidigt som Nettolikviden frisläpps från Escrowkontona. 

(d) Agenten kan anta att den dokumentation och de bevis som levereras till den i 
enlighet med Klausul 4.1(c) är korrekta, legalt bindande, verkställbara, 
sanningsenliga och kompletta om Agenten inte har faktisk vetskap om dess 
motsats och Agenten behöver inte verifiera eller bedöma innehållet av sådan 
dokumentation. Agenten har inte några skyldigheter att gå igenom 
dokumentationen och bevisen som refereras till i Klausul 4.1(c) från ett legalt 
eller kommersiellt perspektiv för Innehavarna.  

(e) Agenten ska när den är tillfreds (enligt rimliga bedömningar) med att villkoren i 
Klausul 4.1(c) har uppfyllts instruera banken (med vilken Emittenten innehar 
Escrowkontona) att överföra medlen från Escrowkontona för det ändamål som 
anges i Klausul 3 (Användning av Likvid), och Agenten ska därefter eller i 
anslutning därmed släppa panten över Escrowkontona. 

(f) Om villkoren för utbetalning som anges i Klausul 4.1(c) inte har uppfyllts till 
Agentens tillfredsställelse (enligt rimliga bedömningar) eller eftergetts av 
Agenten inom sextio (60) Bankdagar från den Första Emissionsdagen, ska 
Emittenten återlösa samtliga utestående Konvertibler till ett pris som motsvarar 
etthundra (100) procent av det Nominella Beloppet tillsammans med eventuell 
upplupen, obetald Ränta. Eventuella medel som distribueras av ombudet till 
Innehavarna i enlighet med Escrowkontopanten ska anses ha betalats av 
Emittenten för inlösen enligt denna Klausul 4.1(f). Eventuella brister ska täckas 
av Emittenten. Återlösendatumet ska infalla senast trettio (30) Bankdagar efter 
utgången av de sextio (60) Bankdagarna som nämns ovan.  

4.2 Villkor för utbetalning från Escrowkontona i samband med en Efterföljande 
Emission 

(a) Betalning av Nettolikviden eller, om så begärs av Emittenten, bruttolikviden från 
en Efterföljande Emission till Escrowkontona är förbehållen av att Agenten har 
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mottagit dokument och bevis på att Escrowkontopanten har ingåtts och är 
fullbordad.  

(b) För det fall bruttolikviden från en Emission har deponerats på Escrowkontona 
får Agenten släppa ett belopp motsvarande de Avdragbara Transaktions-
kostnaderna innan Villkoren för Utbetalning i samband med en Efterföljande 
Emission har uppfyllts, under förutsättning att ett bankintyg som krävs för att 
registrera relevanta Efterföljande Konvertibler hos Bolagsverket, utformat i 
enlighet med Bolagsverkets krav, har utfärdats. 

(c) Emittenten ska tillhandahålla, eller tillse tillhandahållandet av, följande 
dokument, i vart fall tillfyllest för Agenten: 

(i) konstitutionella dokument och bolagshandlingar (som godkänner 
relevant parts ingående av relevanta Finansieringsdokument och 
behörighet för utsedda person(er) att ingå och underteckna ett 
Finansieringsdokument) för Emittenten och varje part till ett 
Finansieringsdokument (med undantag för Agenten), som tillsammans 
utgör bevis om att Finansieringsdokumenten har blivit vederbörligen 
ingångna;  

(ii) bevis (i form av styrelse- och, om tillämpligt, bolagsstämmoprotokoll) på 
att Efterföljande Emissionsbeslutet och, om tillämpligt, beslut om 
godkännande av Efterföljande Emissionsbeslutet vid Emittentens 
bolagsstämma (för det fall att det Efterföljande Emissionsbeslutet 
utgjorde ett beslut av styrelsen villkorat av bolagsstämmans 
efterföljande godkännande), fattats i vederbörlig ordning; och 

(iii) bevis om att relevant Efterföljande Registreringsdag har inträffat. 

(d) Agenten kan anta att den dokumentationen och de bevis som levereras till den 
i enlighet med Klausul 4.2(b) är korrekta, legalt bindande, verkställbara, 
sanningsenliga och kompletta om Agenten inte har faktisk vetskap om dess 
motsats och Agenten behöver inte verifiera eller bedöma innehållet av sådan 
dokumentation. Agenten har inte några skyldigheter att gå igenom 
dokumentationen och bevisen som refereras till i Klausul 4.2(b) från ett legalt 
eller kommersiellt perspektiv för Innehavarna.  

(e) Agenten ska när den är tillfreds (enligt rimliga bedömningar) med att villkoren i 
Klausul 4.2(b) har uppfyllts instruera banken (med vilken Emittenten innehar 
Escrowkontona) att överföra medlen från Escrowkontona för det ändamål som 
anges i Klausul 3 (Användning av Likvid), och Agenten ska därefter eller i 
anslutning därmed släppa panten över Escrowkontona. 

(f) Om villkoren för utbetalning som anges i Klausul 4.2(c) inte har uppfyllts till 
Agentens tillfredsställelse (enligt rimliga bedömningar) eller eftergetts av 
Agenten inom sextio (60) Bankdagar från den relevanta Efterföljande 
Emissionsdagen, ska Emittenten återlösa samtliga utestående Efterföljande 
Konvertibler som emitterats inom ramen för relevant Efterföljande Emission till 
ett pris som motsvarar etthundra (100) procent av det Nominella Beloppet 
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tillsammans med eventuell upplupen, obetald Ränta. Eventuella medel som 
distribueras av ombudet till Innehavarna i enlighet med Escrowkontopanten ska 
anses ha betalats av Emittenten för inlösen enligt denna Klausul 4.2(f). 
Eventuella brister ska täckas av Emittenten. Återlösendatumet ska infalla senast 
trettio (30) Bankdagar efter utgången av de sextio (60) Bankdagarna som nämns 
ovan.  

5. REGISTRERING AV KONVERTIBLERNA 

(a) Konvertiblerna kommer att registreras i dematerialiserad form i Avstämnings-
register och inga fysiska konvertibelbevis eller motsvarande handlingar kommer 
att utfärdas. Konvertibler kommer att registreras för Innehavares räkning på VP-
konto. Begäran om viss registreringsåtgärd ska riktas till Emissionsinstitutet.  

(b) Den som på grund av överlåtelse, pantsättning, bestämmelserna i föräldra-
balken (1949:381), villkor i testamente eller gåvobrev eller som annars har 
förvärvat rätt att ta emot betalningar avseende en Konvertibel ska registrera sin 
rätt att ta emot betalning i enlighet med Lagen om Värdepapperscentraler och 
Kontoföring av Finansiella Instrument.  

(c) Emittenten (och Agenten, när det är tillåtet enligt CSD:s tillämpliga regler) ska 
ha rätt att erhålla information avseende Konvertiblerna från skuldboken som 
förs av CSD. På begäran av Agenten ska Emittenten skyndsamt inhämta sådan 
information och tillhandahålla den till Agenten. 

(d) I syfte att utföra administrativa förfaranden som uppstår ur eller i samband med 
dessa Villkor, ska Kontoförande Institutet vara berättigad till att erhålla 
information avseende Konvertiblerna från skuldboken som förs av CSD. Om 
Agenten inte erhåller information från sådan skuldbok som tänkt i enlighet med 
dessa Villkor, ska Kontoförande Institutet på begäran av Agenten inhämta 
information från skuldboken och tillhandahålla den till Agenten. 

(e) Emittenten ska utfärda nödvändiga fullmakter till personer som är anställda av 
Agenten, såsom meddelats av denna, för att sådana personer självständigt ska 
kunna erhålla information avseende Konvertiblerna direkt från skuldboken som 
förs av CSD. Emittenten får inte återkalla sådana fullmakter om inte Agenten 
medgivits detta eller om Innehavarna gett sitt samtycke därtill. 

6. BEHÖRIGHET ATT REPRESENTERA EN INNEHAVARE 

(a) Om någon annan Person än en Innehavare önskar att utöva rättigheter enligt 
dessa Villkor, måste denne erhålla en fullmakt (eller om tillämpligt, en 
sammanhängande kedja av fullmakter), ett intyg från den behörige förvaltaren 
eller annat tillräckligt bevis avseende behörighet för en sådan Person. 

(b) En Innehavare kan utfärda en eller flera fullmakter till tredje part att företräda 
denne avseende några eller alla Konvertibler som denne innehar. En sådan 
representant kan agera självständigt i enlighet med dessa Finansierings-
dokument avseende de Konvertibler som denne har behörighet att företräda för 
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innehavarens räkning och kan vidare delegera sin rätt att företräda Innehavarna 
genom ytterligare fullmakt 

(c) Agenten behöver endast granska fullmakten eller annat behörighetsbevis som 
tillhandahållits till denne enligt Klausul 6(b) okulärt och får förutsätta att den har 
blivit behörigen undertecknad, är giltig, inte har återkallats eller ersatts, om det 
inte framgår annat vid en sådan granskning. 

7. BETALNINGAR AVSEENDE KONVERTIBLERNA 

(a) Betalning eller återbetalning enligt dessa Villkor, eller ett belopp som förfaller 
till betalning med anledning av återlösen av Konvertibler, ska göras till en sådan 
Person som är registrerad som Innehavare på den Avstämningsdag som infaller 
innan den relevanta förfallodagen, eller till en sådan annan Person som på en 
sådan dag är registrerad hos CSD som den Person som har rätt till den relevanta 
betalningen, återbetalningen eller återlösenbeloppet.  

(b) Förutsatt att Innehavaren har registrerat ett avkastningskonto för relevant VP-
konto på tillämplig Avstämningsdag, ska CSD tillse att kapitalbelopp, Ränta och 
andra betalningar under Konvertiblerna ska överföras till sådant 
avkastningskonto på relevant betalningsdag. Ingen betalning kommer att 
verkställas av CSD till den Innehavare som inte har registrerats på ett 
avkastningskonto på Avstämningsdagen för betalning. Utestående belopp 
kommer hållas av Emittenten till den person som var registrerad som 
Innehavare på relevant Avstämningsdag har gjort en giltig begäran för det 
utestående beloppet. 

(c) Om Emittenten inte kan genomföra en betalning eller återbetalning på grund av 
ett hinder på CSD:s sida, kan en sådan betalning eller återbetalning skjutas upp 
tills dess att hindret har upphört. Ränta ska löpa enligt Klausul 8.1(e) vid sådant 
uppskjutande. 

(d) Om betalning eller återbetalning har skett enligt denna Klausul 7, ska Emittenten 
och CSD anses ha uppfyllt sina förpliktelser att betala, oavsett om sådan 
betalning skett till en Person som saknade rätt att motta sådant belopp, om inte 
Emittenten eller CSD (såsom tillämpligt) var i ond tro gällande att betalning 
skedde till en Person som saknade rätt att motta sådant belopp. 

(e) Emittenten är inte skyldig att räkna upp några betalningar enligt Finansierings-
dokumenten på grund av källskatt, offentlig avgift eller liknande.  

8. RÄNTA 

8.1 Ränta innan Konvertering 

(a) Varje Första Konvertibel löper med Ränta enligt Räntesatsen på det Nominella 
Beloppet från, men exklusive, den Första Registreringsdagen till och med den 
relevanta Återbetalningsdagen.  
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(b) Efterföljande Konvertibler löper med Ränta enligt Räntesatsen från, men 
exklusive, Ränteförfallodagen som infaller omedelbart före den relevanta 
Efterföljande Emissionsdagen (med undantag för om de relevanta Efterföljande 
Konvertiblerna införs på Innehavares VP-Konto efter en Avstämningsdag för 
Ränta men före därpå följande Ränteförfallodag, varpå sådana Efterföljande 
Konvertibler ska löpa med Ränta från, men exklusive, Ränteförfallodagen som 
infaller omedelbart efter den relevanta Efterföljande Emissionsdagen) till och 
med den relevanta Återbetalningsdagen. 

(c) Ränta löper under en Ränteperiod. Betalning av Ränta avseende Konvertiblerna 
för den föregående Ränteperioden ska erläggas kvartalsvis i efterskott till 
Innehavarna på varje Ränteförfallodag. 

(d) Ränta ska beräknas på basis av ett 360-dagars år bestående av tolv månader om 
30 dagar vardera och, i de fall en månad är inkomplett, det faktiskt antalet gånga 
dagar (30/360-dagarsbasis). 

(e) Om Emittenten misslyckas med att betala ett förfallet belopp enligt dessa 
Villkor, ska dröjsmålsränta löpa på det förfallna beloppet, från men exklusive, 
förfallodagen till och med den faktiska betalningsdagen, med en räntesats som 
är fem (5) procent högre än Räntesatsen. Upplupen dröjsmålsränta ska inte 
kapitaliseras. Beror dröjsmålet endast på Agenten eller CSD ska dröjsmålsränta 
inte löpa, utan Räntesatsen ska i ett sådant fall tillämpas istället. 

8.2 Ränta och utdelning vid Konvertering 

(a) Vid Konvertering bortfaller rätten till upplupen men obetald Ränta för den 
innevarande Ränteperioden, förutsatt att Konvertering verkställs i sådan 
utsträckning att Preferensaktie, som tillkommit på grund av Konvertering, 
införts som interimsaktie på Innehavares VP-konto senast på Avstämningsdagen 
före relevant Räntebetalningsdag.  

(b) Preferensaktie, som tillkommit på grund av Konvertering, medför rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att den nya Preferensaktien införts som aktie eller, om 
tillämpligt, interimsaktie i Emittentens aktiebok. 

9. ÅTERLÖSEN OCH ÅTERKÖP AV KONVERTIBLERNA 

9.1 Återlösen på den Slutliga Förfallodagen 

Emittenten ska återlösa samtliga, och inte endast vissa, av Konvertiblerna i sin helhet på 
den Slutliga Förfallodagen (eller, om en sådan dag inte är en Bankdag på den först 
följande Bankdagen) med ett belopp per Konvertibel som motsvarar det Nominella 
Beloppet med tillägg för upplupen men obetald Ränta. 

9.2 Emittentens förvärv av Konvertibler 

Emittenten får, med förbehåll av tillämplig lag och förutsatt att en sådan Begränsad 
Betalning är tillåten under Konvertibelvillkoren, vid var tidpunkt och till valfritt pris köpa 
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Konvertibler på marknaden eller på annat sätt. Konvertibler som innehas av Emittenten 
kommer att makuleras. 

9.3 Förtida återlösen vid olaglighet 

Om det är eller blir olagligt för Emittenten att uppfylla sina förpliktelser under 
Finansieringsdokumenten får Emittenten återlösa alla, men inte endast vissa, av 
Konvertiblerna på valfri dag till ett belopp per Konvertibel lika med 100 procent av det 
Nominella Beloppet tillsammans med upplupen men obetald Ränta. 

9.4 Frivillig förtida återlösen av Emittenten (köpoption) 

(a) Emittenten får från och med den Första Registreringsdagen återlösa alla, men 
inte endast vissa, av Konvertiblerna i sin helhet i förtid på en Bankdag. Det 
belopp som ska erläggas för varje återlöst Konvertibel ska fastställas enligt 
följande. 

(i) Om återlösen sker från, och inklusive, den Första Registreringsdagen till, 
men exklusive, dagen som inträffar tolv (12) månader efter den Första 
Registreringsdagen, ska återlösen ske till ett belopp per Konvertibel lika 
med 120 procent av det Nominella Beloppet tillsammans med upplupen 
men obetald Ränta. 

(ii) Om återlösen sker från, och inklusive, dagen som inträffar tolv (12) 
månader efter den första Registreringsdagen till, men exklusive, dagen 
som inträffar tjugofyra (24) månader efter den första 
Registreringsdagen, ska återlösen ske till ett belopp per Konvertibel lika 
med 110 procent av det Nominella Beloppet tillsammans med upplupen 
men obetald Ränta. 

(iii) Om återlösen sker från, och inklusive, dagen som inträffar tjugofyra (24) 
månader efter den första Registreringsdagen till, men exklusive, den 
Slutliga Förfallodagen ett belopp per Konvertibel lika med 100 procent 
av det Nominella Beloppet tillsammans med upplupen men obetald 
Ränta. 

(b) Inlösen enligt Klausul 9.4(a) får ske under förutsättning att Emittenten skickat 
en underrättelse därom till Innehavarna och Agenten minst tjugo (20) 
Bankdagar innan Återbetalningsdagen. Sådan underrättelse ska ange 
Återbetalningsdagen och den relevanta Avstämningsdagen och är oåterkallelig, 
men får, enligt Emittentens val, innehålla ett eller flera villkor. Vid uppfyllandet 
av villkoren (om några) är Emittenten skyldig att lösa in Konvertiblerna i sin 
helhet på den i underrättelsen angivna Återbetalningsdagen till tillämpliga 
belopp. 

9.5 Obligatorisk återlösen på grund av en Ägarförändring (säljoption) 

(a) Vid en Ägarförändring, har varje Innehavare rätt att begära att alla, eller endast 
vissa, av dennes Konvertibler ska återlösas (varigenom Emittenten har en 
skyldighet att återlösa sådana Konvertibler) till ett pris som motsvarar 101 
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procent av det Nominella Beloppet tillsammans med upplupen men obetald 
Ränta under en period om tjugo (20) Bankdagar efter en underrättelse från 
Emittenten avseende relevant händelse enligt Klausul 11.1(c). Perioden om 
tjugo (20) Bankdagar får dock inte börja tidigare än när Ägarförändringen har 
skett. 

(b) Underrättelsen från Emittenten i enlighet med Klausul 11.1(c) ska ange dagen 
för återlösen samt instruktioner avseende de åtgärder en Innehavare måste 
vidta om denne vill att Konvertibler som denne innehar ska återlösas. 
Emittenten, eller en Person som utsetts av Emittenten, ska återlösas de 
relevanta Konvertiblerna och återlösenbeloppet ska förfalla till betalning på den 
återlösendag som angetts i Emittentens underrättelse enligt Klausul 11.1(c), om 
en Innehavare så begärt och agerat i enlighet med instruktionerna i 
underrättelsen från Emittenten. Återlösendagen får inte infalla senare än fyrtio 
(40) Bankdagar efter den period som anges i paragraf (a) ovan. 

(c) Emittenten ska följa de krav som ställs enligt tillämpliga lagar eller regler om 
värdepapper avseende återlösen av Konvertibler. I den mån bestämmelserna i 
sådana lagar och regler strider mot denna Klausul 9.5, ska Emittenten följa de 
tillämpliga lagarna och reglerna om värdepapper och det ska inte anses att 
Emittenten brutit mot sina förpliktelser enligt denna Klausul 9.5 på grund av en 
sådan konflikt.  

(d) Konvertibler som återlösts av Emittenten enligt denna Klausul 9.5 kommer att 
makuleras. 

10. KONVERTERING 

10.1 Rätt att påkalla Konvertering och konverteringskurs m.m. 

(a) Varje Innehavare ska äga rätt att, från och med den Första Registreringsdagen 
till och med den Slutliga Konverteringsdagen (eller sådan tidigare eller senare 
dag som kan följa av Klausul 23 nedan), påkalla Konvertering av samtliga eller 
vissa av sina Första Konvertibler till nya Preferensaktier.  

(b) Varje Innehavare ska äga rätt att, från och med relevant Efterföljande 
Registreringsdag till och med den Slutliga Konverteringsdagen (eller sådan 
tidigare eller senare dag som kan följa av Klausul 23 nedan), påkalla 
Konvertering av samtliga eller vissa av sina Efterföljande Konvertibler till nya 
Preferensaktier. 

(c) Konvertering ska ske till en konverteringskurs om: 

(i) 24 SEK per Preferensaktie (eller, såvitt avser EUR-Konvertibler, 
motsvarande belopp i EUR, beräknat enligt den Initiala Växelkursen), för 
det fall Konvertering påkallas från och med den Första 
Registreringsdagen till, men exklusive, dagen som inträffar tolv (12) 
månader efter den Första Registreringsdagen; 
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(ii) 27 SEK per Preferensaktie (eller, såvitt avser EUR-Konvertibler, 
motsvarande belopp i EUR, beräknat enligt den Initiala Växelkursen), för 
det fall Konvertering påkallas från och med dagen som inträffar tolv (12) 
månader efter den första den Första Registreringsdagen till, men 
exklusive, dagen som inträffar tjugofyra (24) månader efter den Första 
Registreringsdagen; och 

(iii) 30 SEK per Preferensaktie (eller, såvitt avser EUR-Konvertibler, 
motsvarande belopp i EUR, beräknat enligt den Initiala Växelkursen), för 
det fall Konverteringen påkallas från och med dagen som inträffar tjugo-
fyra (24) månader efter den Första Registreringsdagen till, och inklusive, 
den Slutliga Konverteringsdagen. 

(d) Omräkning av konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av Klausul 
23 nedan. 

(e) Vid Konvertering såvitt avser SEK-Konvertibler fastställs det hela antal nya 
Preferensaktier som ska utges till en och samma Innehavare, genom att dividera 
det sammanlagda Nominella Beloppet för samtliga SEK-Konvertibler som denne 
Innehavare samtidigt önskar Konvertera, med den vid relevant tidpunkt 
gällande konverteringskursen angiven i SEK. Om det sammanlagda Nominella 
Beloppet för samtliga SEK-Konvertibler som en Innehavare samtidigt önskar 
Konvertera inte är jämnt delbart med relevant konverteringskurs, annulleras 
överskjutande belopp. 

(f) Vid Konvertering såvitt avser EUR-Konvertibler fastställs det hela antal nya 
Preferensaktier som ska utges till en och samma Innehavare, genom att dividera 
det sammanlagda Nominella Beloppet för samtliga EUR-Konvertibler som denne 
Innehavare samtidigt önskar Konvertera, med den vid relevant tidpunkt 
gällande konverteringskursen angiven i EUR. Om det sammanlagda Nominella 
Beloppet för samtliga EUR-Konvertibler som en Innehavare samtidigt önskar 
Konvertera inte är jämnt delbart med relevant konverteringskurs, annulleras 
överskjutande belopp. 

(g) Om samma Innehavare samtidigt önskar påkalla Konvertering av både SEK-
Konvertibler och EUR-Konvertibler, kommer det antal Preferensaktier som 
Innehavarens relevanta SEK-Konvertibler respektive EUR-Konvertibler ska 
utbytas mot att fastställas separat i enlighet med Klausul 10.1(e) respektive 
10.1(f) ovan.  

(h) Överkurs vid Konvertering ska tillföras den fria överkursfonden. 

10.2 Rätt att påkalla Konvertering vid förtida återlösen av Konvertibler 

(a) Emittentens underrättelse om frivillig förtida återlösen enligt Klausul 9.4(b) 
ovan ska inte inskränka Innehavares rätt att påkalla Konvertering enligt Klausul 
10.1 ovan. 
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(b) I händelse av: 

(i) Emittentens underrättelse om förtida återlösen av Konvertibler i 
enlighet med Klausul 4.1(e) ovan på grund av att villkoren för 
utbetalning från Escrowkontona inte har uppfyllts; 

(ii) Emittentens underrättelse om förtida återlösen av Konvertibler i 
enlighet med Klausul 9.3 på grund av olaglighet; eller 

(iii) Agentens underrättelse (å Innehavarnas vägnar) till Emittenten i 
enlighet med Klausul 13.10 nedan enligt vilket de utestående 
Konvertiblerna förklaras förfallna till betalning; 

ska Innehavare inte efter dagen för sådan underrättelse äga rätt att påkalla 
Konvertering eller få Konvertering verkställd (men däremot kan Konvertering 
som påkallats före dagen för sådan underrättelse komma att verkställas, 
beroende på omständigheterna från fall till fall). 

10.3 Påkallande och verkställighet av Konvertering 

(a) Konvertering påkallas av Innehavare genom skriftlig anmälan till Emissions-
institutet.  

(b) Emissionsinstitutet ska ha rätt att kräva att innehavaren använder en särskild 
blankett/anmälningssedel som tillhandahålls av Emissionsinstitutet, och 
Innehavaren ska vara skyldig att tillhandahålla sådan annan dokumentation 
samt sådana utfästelser och garantier som enligt Emissionsinstitutets eller 
Emittentens skäliga bedömning kan behövas för att Emissionsinstitutet 
och/eller Emittenten ska följa gällande värdepapperslagstiftning i samband med 
Konvertering. Emissionsinstitutet och/eller Emittenten har rätt att vägra 
Konvertering om Innehavaren inte uppfyller dessa krav. 

(c) Vederbörligen ifylld och undertecknad anmälningssedel ska tillställas 
Emissionsinstitutet på den adress som anges i anmälningssedeln så att den 
kommer Emissionsinstitutet till handa inom den period under vilken 
Konvertering får påkallas.  

(d) Konvertering ska inte anses ha påkallats förrän alla villkor och eventuella krav 
från Emissionsinstitutet eller Emittenten som anges i denna Klausul 10.3 har 
uppfyllts. 

(e) Påkallande av konvertering är bindande och kan inte återkallas.  

(f) Konvertering verkställs inledningsvis genom att de nya Preferensaktierna upptas 
som interimsaktier i den av CSD förda aktieboken för Emittenten, och på 
Innehavarens VP-konto. Emittenten ska sedan slutligt verkställa Konvertering 
genom att tillse att Preferensaktier som tillkommit genom Konvertering 
registreras hos Bolagsverket, vid minst två tillfällen årligen, varvid Emittenten 
ska verkställa Konvertering: 
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(i) avseende samtliga Konvertibler för vilka Konvertering påkallats under 
de första sex (6) månaderna under ett räkenskapsår, inom tre (3) 
månader från utgången av sådan period; 

(ii) avseende samtliga Konvertibler för vilka Konvertering påkallats under 
de sista sex (6) månaderna under ett räkenskapsår, inom tre (3) 
månader från utgången av sådan period; samt 

(iii) i samband med Slutliga Konverteringsdagen, efter sådan dag.  

(g) Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna 
i Emittentens Avstämningsregister slutgiltig. 

11. INFORMATION TILL INNEHAVARNA 

11.1 Information från Emittenten 

(a) Emittenten ska, genom publicering på Emittentens hemsida, hålla följande 
information tillgänglig: 

(i) så snart som information blir tillgänglig, men senast inom sex (6) 
månader efter varje räkenskapsår, Koncernens reviderade 
konsoliderade årsredovisning inklusive resultaträkning, balansräkning 
och Emittentens styrelses förvaltningsberättelse (på svenska);  

(ii) så snart informationen finns tillgänglig, men senast inom två (2) 
månader efter varje finansiellt kvartal, den icke-reviderade 
konsoliderade kvartalsrapporten, upprättad med substantiellt samma 
innehåll och format som Emittentens kvartalsrapport per 30 juni 2022 
(på svenska och engelska); och 

(iii) så snart som partiskt möjligt efter ett förvärv eller en avyttring av 
Konvertibler av ett Koncernbolag, det totala Nominella Beloppet av 
Konvertibler som makulerats av Emittenten. 

(b) När finansiella rapporter och annan information görs tillgänglig för Innehavarna 
i enlighet med Klausul 11.1(a), ska Emittenten skicka kopior av sådana finansiella 
rapporter och annan information till Agenten. 

(c) Emittenten ska skyndsamt underrätta Agenten och Innehavarna när kännedom 
fås om förekomsten av en Ägarförändring och ska tillhandahålla Agenten sådan 
vidare information som Agenten skäligen kan begära efter att den fått en sådan 
underrättelse. En underrättelse gällande en Ägarförändring kan ges före 
Ägarförändring har skett om ett definitivt avtal har ingåtts som resulterar i en 
Ägarförändring. 

(d) Emittenten ska omedelbart underrätta Agenten när kännedom fås om 
förekomsten av en Uppsägningsgrund eller någon händelse eller omständighet 
som (med utgången av en respitperiod, meddelande av beslut eller någon 
kombination av något av föregående) utgör en Uppsägningsgrund, och ska 
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tillhandahålla Agenten sådan vidare information som Agenten skäligen kan 
begära efter att den fått en sådan underrättelse. Om agenten inte får sådan 
information har Agenten rätt att anta att ingen sådan händelse eller 
omständighet existerar eller kan förväntas inträffa, förutsatt att Agenten inte 
har faktiska kunskaper om sådan händelse eller omständighet. 

(e) Emittenten är endast skyldig att informera Agenten i enlighet med denna 
Klausul 11.1 om det inte skulle strida mot tillämpliga lagar. 

11.2 Information från Agenten 

(a) Med förbehåll för tillämpliga lagar, förordningar och begränsningar i ett 
sekretessavtal som ingås av Agenten i enlighet med Klausul 11.2(b), har Agenten 
rätt att lämna ut Innehavarnas alla händelser eller omständigheter som direkt 
eller indirekt har samband med Emittenten eller Konvertiblerna. Trots det 
ovanstående kan Agenten, om den anser att den är till nytta för Innehavarnas 
intressen, försena avslöjandet eller avstå från att lämna ut viss information än 
för ett händelsefall som inträffat och fortsätter. 

(b) Om en kommitté som företräder Innehavarnas intressen enligt Finansierings-
dokumenten har utsetts av Innehavarna i enlighet med Klausul 15 (Beslut av 
Innehavarna) kan medlemmarna i sådan kommitté komma överens med 
Emittenten om att inte lämna ut information som erhållits från Emittenten, 
förutsatt att det enligt sådana medlemmars rimliga åsikt är till nytta för 
Innehavarna intressen. Ombudet ska vara part i ett sådant avtal och få samma 
information från Emittenten som medlemmarna i kommittén. 

11.3 Publicering av Finansieringsdokumenten 

(a) Den senaste versionen av dessa Villkor (inklusive dokument som ändrar dessa 
Villkor) ska hållas tillgängliga Agentens respektive Koncernens på sin hemsida.  

(b) Den senaste versionen av Finansieringsdokumenten (förutom Agentavtalet) ska 
hållas tillgängliga för Innehavarna på Agentens kontor under vanliga 
kontorstider.  

12. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN 

12.1 Övergripande 

Emittenten åtar sig att efterleva (och, i tillämpliga fall, tillse att respektive Dotterbolag 
uppfyller de åtaganden som anges i) denna Klausul 12.1 så länge som Konvertiblerna är 
utestående.  

12.2 Överföringar 

(a) Emittenten ska inte, och ska tillse att inget av dess Dotterbolag: 
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(i) betalar vinstutdelning på sina aktier, annat än vad som följer av 
tvingande lagstiftning avseende utdelning efter begäran av 
aktieägarminoritet; 

(ii) återköper eller återbetalar sina egna aktier; 

(iii) minskar sitt aktiekapital eller annat bundet eget kapital eller fritt eget 
kapital med återbetalning till sina aktieägare; 

(iv) gör några förskotts- eller återbetalningar under några långfristiga 
skulder som är efterställda eller rankas pari passu med Konvertiblerna, 
annat än den fullständiga återbetalningen av den Existerande Skulden; 
eller  

(v) gör någon annan liknade överföring eller värdeöverföring till någon 
Person, 

(punkterna (i)-(v) ovan var för sig och tillsammans en "Begränsad 
Betalning").  

(b) Oaktat ovan får en Begränsad Betalning göras, om den görs till Emittenten eller 
ett av Emittenten helägt Dotterbolag, eller om den görs av ett Dotterbolag som 
inte är direkt eller indirekt helägt av Emittenten, på en pro rata-basis. 

12.3 Finansiell skuldsättning 

Emittenten ska inte uppta, och ska tillse att inga Dotterbolag upptar, Finansiell 
Skuldsättning annat än Tillåten Skuldsättning.  

12.4 Lämnande av lån 

Emittenten ska inte lämna, och tillse att inga Dotterbolag lämnar, några lån i någon form 
till någon annan part utöver (a) lån från ett Koncernbolag till ett annat Koncernbolag och 
(b) lån som lämnas i Emittentens ordinarie verksamhet (inklusive investeringar i 
konvertibellån utgivna av intressebolag). 

12.5 Avyttringar av tillgångar 

Emittenten ska inte avyttra, och ska tillse att inga Dotterbolag avyttrar, aktier i något 
Dotterbolag eller alla eller en väsentlig del av sina eller det Dotterbolagets tillgångar 
eller verksamhet till någon person som inte är Emittenten eller ett av Emittenten helägt 
Dotterbolag, såvida transaktionen inte (a) görs på marknadsmässiga villkor och 
armlängds avstånd, och (b) inte har en Väsentlig Negativ Effekt. 

12.6 Negativ pantsättning  

Emittenten ska inte, och ska tillse att inga Dotterbolag kommer att, ställa, förlänga eller 
förnya någon säkerhet över någon av sina tillgångar (nuvarande och framtida), annat än 
Tillåten Säkerhet.  
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13. UPPSÄGNING AV KONVERTIBLERNA 

Var och en av de händelser eller omständigheter som anges i Klausul 13 (bortsett ifrån 
Klausul 13.10 (Acceleration)) utgör en Uppsägningsgrund.  

13.1 Betalningsdröjsmål 

Emittenten betalar inte på relevant förfallodatum ett belopp som förfallit till betalning 
enligt Finansieringsdokumenten, förutom om: 

(a) underlåtenheten att betala orsakats av ett administrativt eller tekniskt fel; och  

(b) betalning erläggs inom fem (5) Bankdagar från förfallodagen. 

13.2 Övriga åtaganden  

En part (som inte är Agenten) bryter mot villkoren i Finansieringsdokumenten på något 
annat sätt än vad som anges under (a) ovan, förutsatt att Agenten skriftligen har begärt 
att Emittenten avhjälper sådant underlåtande och Emittenten inte har läkt avtalsbrottet 
inom femton (15) Bankdagar från sådan begäran (om överträdelsen eller brottet inte 
kan läkas har Agenten rätt förklara Konvertiblerna förfallna till betalning utan sådan 
skriftlig begäran). 

13.3 Uppsägningsgrund under annan Finansiell Skuldsättning eller uppsägning av 
annan Finansiell Skuldsättning 

Finansiell Skuldsättning i något Koncernbolag: 

(a) inte betalas på dess förfallodag eller inom en ursprunglig tillämplig 
anståndsperiod (om det finns någon sådan); eller 

(b) förklaras vara eller annars förfaller till betalning före dess förfallodatum på 
grund av en uppsägningsgrund (oavsett form),  

förutsatt att ingen Uppsägningsgrund kommer att inträffa enligt denna Klausul 13.3 om 
(i) det sammanlagda beloppet för Finansiell Skuldsättning som förfallit är mindre än 
3 000 000 SEK, eller (ii) är en Skuldsättning till ett Koncernbolag. 

13.4 Insolvens 

(a) Ett Koncernbolag kan inte, eller förklarar sig oförmögen att, betala sina skulder 
när de förfaller till betalning eller förklaras vara oförmögen att betala sina 
skulder enligt gällande lag, upphör i allmänhet att betala sina skulder eller, till 
följd av faktiska eller förväntade finansiella svårigheter, inleder förhandling med 
sina fordringshavare (med undantag för Innehavarna) i syfte att rekonstruera sin 
Finansiella Skuldsättning. 

(b) ett ackord fastställs avseende ett Koncernbolags Finansiella Skuldsättning. 
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13.5 Insolvensförfaranden 

Någon bolagsåtgärd, rättsligt förfarande eller annat förfarande vidtas (med undantag 
för (i) förfaranden och ansökningar som bestrids i god tro och avvisas, hindras eller 
avfärdas inom sextio (60) dagar från påbörjandet eller, om tidigare, det datum då det 
meddelas, eller (ii), frivillig likvidation i förhållandet till Dotterbolag till Emittenten) i 
relation till: 

(a) inställning av betalningar, avveckling, upplösning eller företagsrekonstruktion 
(genom frivillig överenskommelse, ackord eller annat) av ett Koncernbolag; och 

(b) utnämnandet av en konkursförvaltare eller företagsrekonstruktör, eller 
motsvarande, avseende något Koncernbolag eller någon av dess tillgångar eller 
inledande av något liknande förfarande eller process inleds i någon jurisdiktion. 

13.6 Borgenärstvist 

Expropriering, utmätning, kvarstad eller verkställighet, eller liknande process i någon 
jurisdiktion, som påverkar något Koncernbolags tillgång eller tillgångar och som har 
totalt värde av ett belopp som motsvarar eller överstiger 3 000 000 SEK och inte avvisas 
inom sextio (60) dagar. 

13.7 Fusioner och delningar 

Ett beslut som fattas om att Emittenten ska fusioneras, där Emittenten inte är det 
överlevande bolaget, eller om att Emittenten ska delas. 

13.8 Omöjlighet eller olaglighet 

Det är eller blir omöjligt eller olagligt för Emittenten att uppfylla eller fullgöra någon 
bestämmelse i Finansieringsdokumenten eller om åtagandena enligt Finansierings-
dokumenten inte är, eller upphör att vara, lagliga, giltiga, bindande och verkställbara 

13.9 Upphörande av verksamheten 

Emittenten eller ett Koncernbolag upphör att bedriva sin verksamhet om ett sådant 
upphörande sannolikt medför Väsentlig Negativ Effekt.  

13.10 Acceleration 

(a) Vid Uppsägningsgrund som inte upphört har Agenten rätt att, och ska följa en 
instruktion som ges i enlighet med Klausul 13.10(d)  å Innehavarnas vägnar (i) 
genom meddelande till Emittenten, förklara alla, men inte bara några, av de 
utestående Konvertiblerna förfallna till betalning tillsammans med andra belopp 
som ska betalas enligt Finansieringsdokumenten, omedelbart eller vid ett 
senare datum som Agenten bestämmer, och (ii) utöva någon eller alla sina 
rättigheter, åtgärder och befogenheter enligt Finansieringsdokumenten. 

(b) Ombudet får inte förklara Konvertiblerna förfallna till betalning i enlighet med 
Klausul 13.10(a)med hänvisning till en specifik Uppsägningsgrund om denna inte 
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längre fortsätter eller om det har beslutats på ett Innehavarmöte eller genom 
ett Skriftligt Förfarande, för att avstå från en sådan Uppsägningsgrund (tillfälligt 
eller permanent). 

(c) Ombudet ska underrätta Investerarna om en Uppsägningsgrund inom fem (5) 
Arbetsdagar från den dag då Agenten fick faktiska kännedom om att en 
Uppsägningsgrund har inträffat och fortsätter. Agent ska inom tjugo (20) 
arbetsdagar från den dag då Agenten fick faktisk kännedom om att en 
Uppsägningsgrund har inträffat och fortsätter, besluta om Konvertiblerna 
förklaras förfallna till betalning. Om Agenten beslutar att inte accelerera 
Konvertiblerna, ska Agenten omedelbart söka instruktioner från Innehavarna i 
enlighet med Klausul 15 (Beslut av Innehavarna). Agenten ska alltid ha rätt att 
ta den tid som behövs för att överväga om en inträffad händelse utgör en 
Uppsägningsgrund. 

(d) Om Innehavarna (i enlighet med dessa Villkor) instruerar Agenten att accelerera 
Konvertiblerna, ska Agenten omedelbart förklara Konvertiblerna förfallna och 
betalbara och vidta sådana åtgärder som, enligt Agentens uppfattning, är 
nödvändiga eller önskvärt för att genomdriva Innehavarnas rättigheter enligt 
Finansieringsdokumenten, såvida inte relevant Uppsägningsgrund inte längre 
fortsätter. 

(e) Om rätten att accelerera Konvertiblerna baseras på ett beslut från en domstol 
eller en myndighet är det inte nödvändigt att beslutet har verkställts enligt lag 
eller att överklagandeperioden har löpt ut för att orsak att accelerationen ska 
anses föreligga. 

(f) I händelse av en acceleration av Konvertiblerna i enlighet med denna Klausul 
13.10 ska Emittenten, i tillämpliga fall med tanke på när accelerationen inträffar, 
lösa in alla Konvertibler till ett belopp per Konvertibel som är lika med 
Köpoptionsbeloppet för den aktuella perioden. 

14. FÖRDELNING AV MEDEL 

(a) Alla betalningar från Emittenten som hänför sig till Konvertiblerna och 
Finansieringsdokumenten efter att Konvertiblerna förklarats förfallna till 
betalning i enlighet med Klausul 13 (Uppsägning av Konvertiblerna) och 
eventuella intäkter från en verkställighet av Transaktionssäkerheten eller 
Garantier (i fallet med garantier i den utsträckning som intäkterna från 
garantierna kan tillämpas för att uppfylla nedanstående) ska fördelas i följande 
prioritetsordning: 

(i) för det första, i eller mot betalning pro rata av (i) alla obetalda avgifter, 
kostnader, utgifter och ersättningar som ska betalas av Emittenten till 
Agenten i enlighet med Agentavtalet (annat än ersättning för 
skyldigheter gentemot Innehavarna), (ii) övriga kostnader, utgifter och 
ersättningar i samband med uppsägningen av Konvertiblerna, eller 
skydd av Innehavarnas rättigheter som kan ha ådragits av Agenten, (iii) 
alla icke ersatta kostnader som Agenten ådragit sig för externa som inte 
har ersatts i enlighet med Klausul 19.2(g), och (iv) alla icke ersatta 
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kostnader och utgifter som Agenten har ådragit sig för ett 
Innehavarmöte eller ett Skriftligt Förfarande i enlighet med Klausul 
15(n);  

(ii) för det andra, i eller mot betalning pro rata av förfallen men obetald 
Ränta avseende Konvertiblerna (Ränta som är förfallen sedan en 
tidigare Ränteförfallodag ska betalas före Ränta som förfallit på en 
senare Ränteförfallodag);  

(iii) för det tredje, i eller mot betalning pro rata av obetalda kapitalbelopp 
avseende Konvertiblerna; och 

(iv) för det fjärde, i eller mot betalning pro rata av andra kostnader eller 
obetalda utestående belopp enligt dessa Finansieringsdokument. 

Eventuella överskjutande medel efter fördelningen av intäkter i enlighet med 
punkterna (i) till (iv) ovan ska betalas till Emittenten. 

(b) Om en Innehavare eller annan part har betalat några avgifter, kostnader, 
utgifter eller ersättningar som hänvisas till i Klausul 14(a)(i), ska sådan 
Innehavare eller annan part ha rätt till ersättning i form av en motsvarande 
fördelning i enlighet med Klausul 14(a)(i).  

(c) Medel som Agenten erhåller (direkt eller indirekt) i samband med uppsägning 
av Konvertiblerna utgör redovisningsmedel enligt lag (1944:181) om 
redovisningsmedel och måste förvaras på ett separat räntebärande konto för 
Innehavarnas och de övriga berörda parternas räkning. Agenten ska ombesörja 
utbetalningar av sådana medel i enlighet med denna Klausul 14 så snart det är 
rimligen genomförbart.  

(d) Om Emittenten eller Agenten ska göra en utbetalning enligt denna Klausul 14, 
ska Emittenten eller Agenten, såsom tillämpligt, meddela Innehavarna om varje 
sådan betalning minst femton (15) Bankdagar innan betalningen sker. Sådant 
meddelande ska ange Avstämningsdagen, betalningsdagen och det belopp som 
ska betalas. Oaktat det föregående ska Avstämningsdagen som anges i Klausul 
7(a) tillämpas för eventuell förfallen men obetald Ränta.  

15. BESLUT AV INNEHAVARNA 

(a) En begäran från Agenten om ett beslut av Innehavarna i ett ärende avseende 
dessa Villkor ska (enligt Agentens val) behandlas på ett Innehavarmöte eller 
genom ett Skriftligt Förfarande. 

(b) En begäran av Emittenten eller en eller flera Innehavare som representerar 
minst tio (10) procent av det Justerade Nominella Beloppet (sådan begäran är 
endast giltig om den görs av en Person som är Innehavare på Bankdagen 
närmast följande den dag då begäran togs emot av Agenten och ska, om den 
görs av flera Innehavare, göras av dem gemensamt) om ett beslut av 
Innehavarna i ett ärende som rör dessa Villkor ska ställas till Agenten och 
behandlas på ett Innehavarmöte eller genom ett Skriftligt Förfarande, enligt vad 
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Agenten bestämmer. Personen som begär beslutet kan föreslå formen för 
beslutsfattande, men om det enligt Agentens bedömning är lämpligare att ett 
ärende behandlas på ett Innehavarmöte än genom ett Skriftligt Förfarande ska 
det behandlas på ett Innehavarmöte. 

(c) Agenten får avstå från att sammankalla till ett Innehavarmöte eller inleda ett 
Skriftligt Förfarande om:  

(i) det föreslagna beslutet måste godkännas av någon Person utöver 
Innehavarna och sådan Person har informerat Agenten om att ett 
godkännande inte kommer att ges, eller 

(ii) det föreslagna beslutet inte är förenligt med tillämplig reglering. 

(d) Endast en Person som är, eller som har försetts med en fullmakt eller annat bevis 
på bemyndigande enligt Klausul 6 (Behörighet att representera en Innehavare) 
från en Person som är, registrerad som Innehavare: 

(i) på den femte (5) Bankdagen före dagen för Innehavarmötet, i fråga om 
Innehavarmöte, eller 

(ii) på den Bankdag som anges i meddelandet enligt Klausul 17(c) i fråga om 
ett Skriftligt Förfarande, 

har rätt att utöva rösträtt som en Innehavare vid sådant Innehavarmöte eller 
genom sådant Skriftligt Förfarande, förutsatt att de relevanta Konvertiblerna är 
inkluderade i definitionen av Justerat Nominellt Belopp. 

(e) Följande ärenden ska kräva samtycke från Innehavare som representerar minst 
sextiosex och två tredjedelar (66 2/3) av det Justerade Nominella Beloppet för 
vilket Innehavare röstar på ett Innehavarmöte eller för vilka Innehavare svarar i 
ett Skriftligt Förfarande i enlighet med de instruktioner som lämnats enligt 
Klausul 17(c): 

(i) en emission av Efterföljande Konvertibler om det totala nominella 
beloppet för Konvertiblerna överskrider, eller om sådan emission skulle 
innebära att det totala Nominella Beloppet för Konvertibler vid någon 
tid skulle överstiga 100 000 000 SEK (eller 9 276 000 EUR) (för 
undvikande av tvivel ska sådant godkännande behövas vid varje tillfälle 
som sådana Efterföljande Konvertibler emitteras); 

(ii) en förändring av villkoren av Klausul 2(a)eller 2(d) till 2(f); 

(iii) en reducering av applicerbara premier som ska betalas i samband med 
en återbetalning eller en återlösen av Konvertibler i enlighet med 
Klausul 9 (Återlösen av Konvertiblerna).  

(iv) en förändring av Räntesatsen eller det Nominella Beloppet; 

(v) beslut att avstå ett brott mot, eller en förändring av något av 
åtagandena i Klausul 12 (Särskilda åtaganden); 
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(vi) en förändring av villkoren för fördelning av medel i enlighet med Klausul 
14 (Fördelning av medel); 

(vii) ändra bestämmelserna i denna Klausul 15; 

(viii) ändra Emittenten eller någon betalningsdag för kapital eller Ränta eller 
avstå från åtgärder med anledning av en överträdelse av ett 
betalningsåtagande;  

(ix) ett tvingande utbyte av Konvertiblerna till andra värdepapper; 

(x) förtida återbetalning av Konvertibler annat än i enlighet med Klausul 13 
(Uppsägning av konvertiblerna) eller som annars tillåtet i enlighet med 
dessa Villkor.  

(f) Varje ärende som inte omfattas av Klausul 15(e) ska kräva samtycke från 
Innehavare som representerar mer än femtio (50) procent av det Justerade 
Nominella Beloppet för vilket Innehavare röstar på ett Innehavarmöte eller för 
vilka Innehavare svarar i ett Skriftligt Förfarande i enlighet med de instruktioner 
lämnade enligt Klausul 17(c). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, 
ändring av eller avstående från Finansieringsdokumenten som inte kräver en 
högre majoritet (annat än en ändring eller avstående som är tillåtet enligt 
Klausul 18(a)(i) eller 18(a)(ii) eller en uppsägning av Konvertiblerna. 

(g) Beslutsförhet vid ett Innehavarmöte eller avseende ett Skriftligt Förfarande 
föreligger endast om en eller flera Innehavare som representerar minst femtio 
(50) procent, av det Justerade Nominella Beloppet: 

(i) om på ett Innehavarmöte, deltar på mötet personligen eller genom 
telefonkonferens (eller närvarar genom vederbörligen behöriga 
företrädare); eller 

(ii) om det gäller ett Skriftligt Förfarande, svarar på förslaget. 

(h) Om beslutsförhet föreligger för vissa, men inte alla, av de ärenden som ska 
avhandlas på ett Innehavarmöte eller ett Skriftliga Förfarande, får beslut tas i de 
ärenden där beslutsförhet föreligger.   

(i) Om beslutsförhet inte föreligger vid ett Innehavarmöte eller i fråga om ett 
Skriftligt Förfarande ska Agenten eller Emittenten sammankalla ett andra 
Innehavarmöte (i enlighet med Klausul 16(a)) eller initiera ett andra Skriftligt 
Förfarande (i enlighet med Klausul 17(a)), i tillämpligt fall, förutsatt att det 
relevanta förslaget inte har återtagits av den/de Person(er) som initierade 
förfarandet för Innehavares samtycke. Kraven för beslutsförhet i Klausul 15(g) 
ska inte tillämpas på ett sådant andra Innehavarmöte eller Skriftligt Förfarande. 

(j) Varje beslut som utvidgar eller ökar skyldigheterna för Emittenten eller 
Agenten, eller begränsar, minskar eller utsläcker rättigheterna eller förmånerna 
för Emittenten eller Agenten, i enlighet med dessa Villkor är med förbehåll för 
samtycke av Emittenten eller Agenten, såsom tillämpligt. 
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(k) En Innehavare som innehar mer än en Konvertibel behöver inte använda alla 
sina röster eller avge alla rösterna som Innehavaren är berättigad till på samma 
sätt och kan efter eget val använda eller avge endast vissa röster. 

(l) Emittenten får inte, direkt eller indirekt, erlägga eller orsaka erläggande av 
betalning till eller till förmån för någon Innehavare för eller som ett incitament 
till något samtycke enligt dessa Villkor, såvida inte sådan ersättning erbjuds till 
samtliga Innehavare som lämnar samtycke vid det relevanta Innehavarmötet 
eller genom ett Skriftligt Förfarande inom den tidsperiod som gäller för 
ersättningen att betalas eller tidsperioden för svar i det Skriftliga Förfarandet, 
såsom tillämpligt. 

(m) Ett ärende som beslutats vid ett behörigen sammankallat och genomfört 
Innehavarmöte eller genom ett Skriftligt Förfarande är bindande för samtliga 
Innehavare, oavsett om de närvarat eller representerats vid Innehavarmötet 
eller har svarat i det Skriftliga Förfarandet. Innehavare som inte har antagit eller 
röstat för ett beslut ska inte hållas ansvariga för eventuell skada som detta kan 
orsaka andra Innehavare.  

(n) Samtliga kostnader och utgifter som Emittenten eller Agenten ådragit sig i syfte 
att sammankalla ett Innehavarmöte eller i syfte att genomföra ett Skriftligt 
Förfarande, inklusive skäligt arvode till Agenten, ska betalas av Emittenten. 

(o) Om ett beslut ska fattas av Innehavarna i en fråga som rör dessa Villkor, ska 
Emittenten snarast på begäran av Agenten tillhandahålla Agenten ett intyg som 
specificerar antalet Konvertibler som innehas av Koncernbolag eller (såvitt känt 
av Emittenten) deras Närstående, oavsett om sådan Person är direktregistrerad 
som ägare av sådana Konvertibler. Agenten ansvarar inte för riktigheten i ett 
sådant intyg eller på annat sätt ansvara för att avgöra om en Konvertibel ägs av 
ett Koncernbolag eller en Närstående till ett Koncernbolag. 

(p) Information om beslut fattade vid ett Innehavarmöte eller genom ett Skriftligt 
Förfarande ska snarast publiceras på Emittentens och Agentens hemsidor, 
förutsatt att underlåtelse att göra detta inte ska göra något fattat beslut eller 
uppnått röstningsresultat ogiltigt. Protokollet från det relevanta 
Innehavarmötet eller Skriftliga Förfarandet ska på begäran av en Innehavare 
skickas till denne av Emittenten eller Agenten, såsom tillämpligt.  

16. INNEHAVARMÖTE 

(a) Agenten ska sammankalla ett Innehavarmöte genom att skicka ett meddelande 
därom till varje Innehavare inte senare än fem (5) Bankdagar efter mottagandet 
av en begäran från Emittenten eller en eller flera Innehavare (eller vid sådan 
senare tidpunkt som kan vara nödvändig av tekniska eller administrativa skäl). 
Om ett Innehavarmöte har begärts av en eller flera Innehavare ska Agenten 
skicka en kopia av meddelandet till Emittenten. 

(b) För det fall Emittenten vill ersätta Agenten kan Emittenten sammankalla till ett 
Innehavarmöte i enlighet med Klausul 16(a) med en kopia till Agenten. Efter en 
begäran från Innehavarna enligt Klausul 19.4(c), ska Emittenten inte senare än 
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fem (5) Bankdagar efter mottagandet av en sådan begäran (eller vid sådan 
senare tidpunkt som kan vara nödvändig av tekniska eller administrativa skäl) 
sammankalla ett Innehavarmöte enligt Klausul 16(a). 

(c) Kallelsen enligt Klausul 16(a) ska innehålla (i) tidpunkt för mötet (ii) plats för 
mötet, (iii) dagordning för mötet (inklusive varje begäran om beslut av 
Innehavarna) och (iv) ett fullmaktsformulär (v) tillämpliga conditions precedent 
och conditions subsequent, (vi) skälen till varje förslag och innehållet i ett sådant 
förslag (vii) om ett förslag avser en ändring till ett Finansieringsdokument, 
detaljerna för den föreslagna ändringen, (viii) om en notifikation av Innehavaren 
är krav för att närvara på Innehavarmötet, information om en sådant krav och 
(ix) information var ytterligare information (om sådan finns) kommer publiceras. 
Endast ärenden som upptagits i kallelsen får beslutas om vid Innehavarmötet. 
Uppställs det krav på föranmälan från Innehavarna för att delta vid 
Innehavarmötet ska sådant krav framgå av kallelsen.  

(d) Innehavarmötet ska inte hållas tidigare än femton (15) Bankdagar och inte 
senare än trettio (30) Bankdagar efter kallelsen. 

(e) Utan att ändra eller göra tillägg till dessa Villkor får Agenten föreskriva sådana 
ytterligare bestämmelser beträffande sammankallandet och genomförandet av 
ett Innehavarmöte som Agenten finner lämpliga. Sådana bestämmelser kan 
innefatta en möjlighet för Innehavare att rösta utan att personligen närvara vid 
mötet. 

17. SKRIFTLIGT FÖRFARANDE 

(a) Agenten ska inleda ett Skriftligt Förfarande inte senare än fem (5) Bankdagar 
efter mottagandet av en begäran från Emittenten eller en eller flera Innehavare 
(eller sådan senare dag som kan vara nödvändig av tekniska eller administrativa 
skäl) genom att skicka ett meddelande till varje sådan Person som är registrerad 
som Innehavare på Bankdagen föregående den dag då meddelandet skickas. Om 
det Skriftliga Förfarandet har begärts av en eller flera Innehavare ska Agenten 
skicka en kopia av meddelandet till Emittenten. 

(b) Om Emittenten vill ersätta Agenten kan Emittenten skicka ett meddelande i 
enlighet med Klausul 17(a) till varje Innehavare med kopia till Agenten.  

(c) Ett meddelande i enlighet med Klausul 17(a) ska innehålla (i) varje begäran om 
ett beslut av Innehavarna, (ii) en beskrivning av skälen för varje begäran, (iii) en 
specifikation av den Bankdag på vilken en Person måste vara registrerad som en 
Innehavare för att äga rätt att rösta, (iv) instruktioner och anvisningar om var 
ett formulär finns för att svara på begäran (sådant formulär ska innehålla ett val 
att rösta ja eller nej för varje begäran) samt ett fullmaktsformulär, (v) tillämpliga 
conditions precedent och conditions subsequent, (vi)  (vi) om ett förslag avser 
en ändring till ett Finansieringsdokument, detaljerna för den föreslagna 
ändringen samt villkor för ändringen samt efterföljande villkor (vii) om 
röstningen ska ske elektroniskt, instruktionerna för en sådan röstning, (viii) 
information var ytterligare information (om sådan finns) kommer publiceras och 
(ix)  den angivna tidsperioden inom vilken Innehavaren måste svara på begäran 
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(sådan tidsperiod att omfatta minst femton (15) Bankdagar men inte mer än 
femton (15) Bankdagar från meddelandet enligt Klausul 17(a)). Om röstningen 
ska ske elektroniskt ska instruktioner för sådan röstning inkluderas i 
meddelandet. 

(d) När erforderlig samtyckesmajoritet av det totala Justerade Nominella Beloppet 
i enlighet med Klausulerna 15(e) och 15(f) har mottagits i ett Skriftligt 
Förfarande, ska det relevanta beslutet anses antaget enligt Klausulerna 15(e) 
eller 15(f), i förkommande fall, även om tidsperioden för svar i det Skriftliga 
Förfarandet ännu inte har löpt ut. 

(e) Agenten kan under det Skriftliga Förfarandet tillhandahålla information till 
Innehavaren genom uppdatering om huruvida krav på beslutsförhet har 
uppfyllts och om de berättigande rösterna som Agenten fått, inklusive andelen 
samtycken eller icke samtycken till förslag eller förslagen eller de som avstår från 
att rösta (efter vad som är tillämpligt). 

18. ÄNDRINGAR OCH AVSTÅENDEN 

(a) Emittenten och Agenten (som agerar för Innehavarnas räkning) kan komma 
överens om att ändra Finansieringsdokumenten eller avstå från en bestämmelse 
i Finansieringsdokumenten, förutsatt att: 

(i) sådan ändring eller avstående inte är till skada för Innehavarnas 
intressen, eller enbart görs i syfte att korrigera uppenbara fel och 
misstag;  

(ii) sådan ändring eller avstående krävs enligt tillämplig lag, domstolsbeslut 
eller ett beslut av en relevant myndighet;  

(iii) sådan ändring eller avstående vederbörligen har godkänts av 
Emittentens styrelse och av Innehavarna i enlighet med Klausul 15 
(Beslut av Innehavare). 

(b) Innehavarnas samtycke är inte nödvändigt för att godkänna själva utformningen 
av någon ändring av eller avstående från Finansieringsdokumenten. Det är 
tillräckligt om sådant samtycke godkänner ändringens eller avståendets 
innehåll.  

(c) Agenten ska omgående underrätta Innehavarna om eventuella ändringar eller 
avståenden i enlighet med Klausul 18(a), och ange den dag från vilken ändringen 
eller avståendet ska gälla, och tillse att eventuella ändringar av 
Finansieringsdokumenten finns tillgängliga på det sätt som framgår av Klausul 
11.3 (Publicering av Finansieringsdokumenten). Emittenten ska tillse att 
eventuella ändringar av Finansieringsdokumenten vederbörligen registreras hos 
Bolagsverket, CSD och annan relevant organisation eller myndighet (såsom 
tillämpligt).  
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(d) En ändring av eller avstående från Finansieringsdokumenten får verkan den dag 
som bestäms på Innehavarmötet, i det Skriftliga Förfarandet eller av Agenten, i 
förekommande fall. 

(e) För undvikande av missförstånd ska ändringar av dessa Villkor som beslutats i 
enlighet med denna Klausul 18 kunna verkställas och registreras hos relevanta 
organisationer och myndigheter (inklusive, men inte begränsat till, Bolagsverket 
och CSD) utan att relevanta ändringar godkänns av Emittentens aktieägare vid 
bolagsstämma. 

19. UTSEENDE OCH BYTE AV AGENT 

19.1 Utseende av Agent 

(a) Genom att teckna Konvertibler, utser varje initial Innehavare Agenten att agera 
som sin agent i alla frågor som rör Konvertiblerna och Finansierings-
dokumenten, och bemyndigar Agenten att företräda denne (utan att först 
behöva inhämta samtycke, om inte sådant samtycke uttryckligen krävs enligt 
dessa Villkor) i rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden som rör 
Innehavarens Konvertibler, inklusive avveckling, upplösning, likvidation. 
företagsrekonstruktion eller konkurs (eller dess motsvarighet i annan 
jurisdiktion) hos Emittenten. 

(b) Genom att förvärva Konvertibler bekräftar varje efterföljande Innehavare 
utnämningen och bemyndigandet för Agenten att agera för dess räkning, enligt 
vad som anges i punkt (a) ovan. 

(c) Varje Innehavare ska omedelbart på Agentens begäran tillhandahålla Agenten 
sådana dokument, inklusive en skriftlig fullmakt (med för Agenten 
tillfredställande form och innehåll), som Agenten anser nödvändig för att kunna 
utöva sina rättigheter och/eller utföra sina förpliktelser enligt 
Finansieringsdokumenten. Agenten är inte skyldig att företräda en Innehavare 
som inte uppfyller en sådan begäran. 

(d) Emittenten ska omgående på begäran förse Agenten med dokument och annat 
bistånd (med för Agenten tillfredsställande form och innehåll) som Agenten 
anser nödvändiga för att kunna utöva sina rättigheter och/eller utföra sina 
förpliktelser enligt Finansieringsdokumenten. Agenten har inte några 
skyldigheter att representera en Innehavare som inte följer en sådan begäran.  

(e) Agenten är berättigade till arvode för sitt arbete och till ersättning för kostnader, 
förluster och ersättningar på de villkor som anges i Finansieringsdokumenten 
och Agentavtalet, och Agentens skyldigheter som agent enligt Finansierings-
dokumenten är villkorade av vederbörlig betalning av sådana arvoden och 
ersättningar.  

(f) Var och en av Agenten kan agera som agent för flera emissioner av värdepapper 
utgivna av eller i relation till Emittenten och övriga Koncernbolag, oavsett 
potentiella intressekonflikter.  
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19.2 Agentens uppdrag 

(a) Agenten ska företräda Innehavarna i enlighet med Finansieringsdokumenten. 
Agenten är dock inte ansvarig för genomförandet eller verkställbarheten av 
Finansieringsdokumenten.  

(b) När Agenten handlar i enlighet med Finansieringsdokumenten agerar Agenten 
alltid med bindande verkan för Innehavarnas räkning. Agenten ska fullgöra sina 
skyldigheter enligt Finansieringsdokumenten på ett tillfredsställande, kunnigt 
och professionellt sätt med skälig omsorg och skicklighet. 

(c) Agentens uppdrag under Finansieringsdokumenten är enbart mekaniska och 
administrativa och Agenten agerar endast i enlighet med Finansierings-
dokumenten och på instruktioner från Innehavarna, såvida inte annat anges i 
Finansieringsdokumenten. I synnerhet agerar Agenten inte som rådgivare 
(oavsett om det är juridiskt, ekonomiskt eller på annat sätt) för Innehavarna eller 
någon annan person. 

(d) Agenten är inte skyldig att bedöma eller övervaka Emittentens ekonomiska 
tillstånd eller Emittentens efterlevnad av villkoren i Finansieringsdokumenten 
såvida det inte uttryckligen anges i Finansieringsdokumenten, eller att vidta 
några steg för att fastställa om någon Uppsägningsgrund (eller någon händelse 
som kan leda till en Uppsägningsgrund) har inträffat. Tills det har faktiska 
kunskaper om det motsatta, har Agenten rätt att anta att ingen Uppsägnings-
grund (eller någon händelse som kan leda till en Uppsägningsgrund) har 
inträffat. 

(e) Agenten har rätt att delegera sina uppgifter till andra professionella parter men 
ska förbli ansvarig för sådana parters agerande enligt Finansieringsdokumenten. 

(f) Agenten ska behandla samtliga Innehavare lika och, i enlighet med 
Finansieringsdokumenten, agera med hänsyn endast till Innehavarnas intressen 
och är inte tvungen att ta hänsyn till intressen hos, eller att agera på eller följa 
någon anvisning eller begäran från någon annan Person, annat än vad som 
uttryckligen anges i Finansieringsdokumenten. 

(g) Agenten har rätt att anlita externa experter när denne utför sina förpliktelser 
enligt Finansieringsdokumenten. Emittenten ska på begäran av Agenten betala 
samtliga skäliga kostnader för externa experter som anlitas (i) efter inträffandet 
av en Uppsägningsgrund, (ii) i syfte att utreda eller överväga en händelse som 
Agenten skäligen tror är, eller kan leda till en Uppsägningsgrund eller en fråga 
som rör Emittenten som Agenten skäligen tror kan vara till skada för 
Innehavarnas intressen enligt Finansieringsdokumenten eller (iii) när Agenten 
ska fatta ett beslut i enlighet med Finansieringsdokumenten. Ersättning för 
skada eller andra återbetalningar mottagna av Agenten från externa experter 
anlitade av Agenten som ett led i utförandet av Agentens uppgifter enligt 
Finansieringsdokumenten ska fördelas i enlighet med Klausul 14 (Fördelning av 
medel). 
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(h) Oavsett annan bestämmelse i Finansieringsdokumenten är Agenten inte skyldig 
att vidta eller underlåta att vidta någon åtgärd, om det skulle utgöra, eller enligt 
denna skäliga uppfattning skulle kunna utgöra, en överträdelse av några lagar 
eller regler. 

(i) Om enligt Agentens skäliga uppfattning kostnaderna, förlusterna eller ansvar 
som denne kan ådra sig (inklusive skäliga arvoden till Agenten) för att följa 
instruktioner från Innehavarna, eller för att vidta några åtgärder på eget initiativ, 
inte kommer att täckas av Emittenten, får Agenten avstå från att agera i enlighet 
med sådana instruktioner, eller vidta sådana åtgärder, tills denne har erhållit 
sådan finansiering eller ersättning (eller tillräcklig säkerhet för detta har ställts) 
som denne rimligen kan begära. 

(j) Om de inte har faktiskt kunskap om det motsatta kan var och en av Agenten 
anta att all information som tillhandahålls av eller på uppdrag av Emittenten 
(inklusive dess rådgivare) är korrekt, sant och fullständigt i alla aspekter. 

(k) Agenten ska underrätta Innehavarna (i) innan Agenten upphör att fullgöra sina 
skyldigheter enligt Finansieringsdokumenten på grund av utebliven betalning 
från Emittenten av något arvode eller ersättning som Agenten är berättigad till 
enligt Finansieringsdokumenten, eller (ii) om Agenten avstår från att agera på 
grund av någon anledning som anges i Klausul 19.2(i).  

19.3 Begränsat ansvar för Agenten  

(a) Agenten ansvarar inte gentemot Innehavarna för skada eller förlust som 
orsakats av åtgärd vidtagen eller underlåten av Agenten enligt eller i samband 
med Finansieringsdokumenten, om den inte direkt orsakats av dennes 
vårdslöshet eller avsiktliga försummelse. Agenten ska aldrig ansvara för indirekt 
skada. 

(b) Agenten ska inte anses ha agerat vårdslöst om denne handlat i enlighet med råd 
eller utlåtanden från ansedda externa experter anlitade av Agenten eller om 
Agenten har handlat med skälig omsorg i en situation där Agenten anser att det 
är till skada för Innehavarnas intressen att skjuta upp åtgärden för att först 
inhämta instruktioner från Innehavarna.  

(c) Agenten är inte ansvariga för försening (eller några konsekvenser härav) 
avseende kreditering av ett konto med ett belopp som enligt 
Finansieringsdokumenten ska betalas av Agenten till Innehavarna, förutsatt att 
Agenten har vidtagit alla nödvändiga åtgärder så snart som det är rimligen 
praktiskt möjligt för att följa föreskrifter eller användningsrutiner hos ett 
vedertaget clearing- eller avvecklingssystem som används av Agenten för detta 
ändamål. 

(d) Agenten har inget ansvar gentemot Innehavarna för skada orsakad av Agenten 
när denne agerar i enlighet med instruktioner från Innehavarna som getts i 
enlighet med Finansieringsdokumenten. 
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(e) Ansvar gentemot Emittenten som uppstår genom att Agenten agerar i enlighet 
med eller i anslutning till Finansieringsdokumenten, ska inte bli föremål för 
kvittning gentemot Emittentens skyldigheter gentemot Innehavarna enligt 
Finansieringsdokumenten. 

(f) Agenten är inte ansvarig för information som tillhandahålls Innehavare av eller 
till förmån för Emittenten eller någon annan Person.  

19.4 Byte av Agenten  

(a) Med förbehåll för Klausul 19.4(f), kan Agenten avgå genom att underrätta 
Emittenten och Innehavarna, varpå Innehavarna ska utse en efterträdande 
Agent på ett Innehavarmöte som ska sammankallas av den avträdande Agenten 
eller genom ett Skriftligt Förfarande initierat av den avträdande Agenten.  

(b) Med förbehåll för Klausul 19.4(f), om Agenten är insolvent eller blir föremål för 
konkursförfarande, ska Agenten anses avträda som Agent och Emittenten ska 
inom tio (10) Bankdagar utse en efterträdande Agent som ska vara en 
oberoende finansiell institution eller annat välrenommerat företag som 
regelbundet agerar som agent i skuldemissioner. 

(c) En eller flera Innehavare som representerar minst tio (10) procent av Justerat 
Nominellt Belopp får, genom att underrätta Emittenten (sådan underrättelse 
kan endast med giltig verkan lämnas av en Person som är en Innehavare på 
Bankdagen som omedelbart följer efter den dag då meddelandet mottas av 
Emittenten och ska, om det lämnas av flera Innehavare, lämnas av dem 
tillsammans), begära att ett Innehavarmöte hålls i syfte att entlediga Agenten 
och utse en ny Agent. Emittenten får, på ett Innehavarmöte som sammankallats 
av Emittenten eller genom ett Skriftligt Förfarande som initierats av denne, 
föreslå för Innehavarna att Agenten ska entledigas och att en ny Agent ska utses.  

(d) Om Innehavarna inte har utsett en efterträdande Agent inom nittio (90) 
kalenderdagar efter (i) det tidigare av att meddelandet om avträdande 
lämnades eller avträdandet på annat sätt skedde, eller (ii) Agenten entledigades 
genom ett beslut av Innehavarna, ska Emittenten utse en efterträdande Agent 
som ska vara en oberoende finansiell institution eller annat välrenommerat 
företag som regelbundet agerar som agent i skuldemissioner.  

(e) Den avträdande Agenten ska, på egen bekostnad, tillgängliggöra sådan 
dokumentation för den efterträdande Agenten och förse den efterträdande 
Agenten med sådant bistånd som denne skäligen kan begära i syfte att utföra 
sina uppgifter som Agent enligt Finansieringsdokumenten. 

(f) Agentens avträdande eller entledigande ska endast träda i kraft först vid 
utnämningen av en efterträdande Agent och accept från sådan efterträdande 
Agent av sådan utnämning och upprättandet av all nödvändig dokumentation 
för att giltigheten ersätta den avgående Agenten.  

(g) Vid utnämningen av en efterträdare befrias den avgående Agenten från några 
ytterligare skyldigheter i förhållande till Finansieringsdokumenten men ska 
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alltjämt vara berättigad och förbli ansvarig enligt Finansieringsdokumenten i 
fråga om åtgärd som Agenten vidtog eller försummade att vidta när denne 
agerade som Agent. Dennes efterträdare, Emittenten och varje Innehavare ska 
ha samma rättigheter och skyldigheter sinsemellan enligt Finansierings-
dokumenten som om de skulle ha haft om sådan efterträdare hade varit den 
ursprungliga Agenten. 

(h) För det fall det sker ett byte av Agenten i enlighet med Klausul 19.4, ska 
Emittenten upprätta sådana handlingar och vidta sådana åtgärder som den nya 
Agenten rimligen begär i syfte att överlåta till den nya Agenten s rättigheter, 
befogenheter och skyldigheter som Agent och befria den avgående Agenten 
från dennes fortsatta skyldigheter enligt Finansieringsdokumenten. Om inte 
Emittenten och den nya Agenten avtalar annat ska den nya Agenten ha rätt till 
samma arvode och ersättningar som den avgående Agenten. 

20. UTSEENDE OCH BYTE AV CSD 

(a) Emittenten utser CSD för att hantera vissa särskilda uppgifter enligt dessa Villkor 
och i enlighet med lagstiftning, regler och bestämmelser som gäller för CSD och 
andra bestämmelser som är gällande för Konvertibler. 

(b) CSD får entledigas av Emittenten, förutsatt att Emittenten giltigen har utsett en 
ersättande CSD som tillträder som CSD vid samma tidpunkt som den gamla CSD 
entledigas och under förutsättning att detta ersättande inte har en negativ 
påverkan på någon Innehavare. Den ersättande CSD måste vara auktoriserad att 
professionellt utföra clearingverksamhet i enlighet med Lagen om 
Värdepapperscentraler och Kontoföring av Finansiella Instrument och vara 
auktoriserad som värdepapperscentral i enlighet med Lagen om 
Värdepapperscentraler och Kontoföring av Finansiella Instrument.  

21. UTSEENDE OCH BYTE AV EMISSIONSINSTITUT 

(a) Emittenten utser Emissionsinstitutet att hantera visa särskilda uppgifter enligt 
dessa Villkor och i enlighet med lagstiftning, regler och bestämmelser som gäller 
för och/eller är utgivna av CSD och rör Konvertiblerna. 

(b) Emissionsinstitutet får frånträda sitt uppdrag eller entledigas av Emittenten, 
förutsatt att Emittenten har godkänt att en bank eller ett värdepappersinstitut 
som är godkänd av CSD tillträder som nytt Emissionsinstitut vid samma tidpunkt 
som det gamla Emissionsinstitutet frånträder eller entledigas. I det fall 
Emissionsinstitutet är insolvent eller blir föremål för konkursförfarande, ska 
Emittenten omedelbart utse ett nytt Emissionsinstitut som ska ersätta det gamla 
Emissionsinstitutet som emissionsinstitut i enlighet med dessa Villkor. 

22. INGA DIREKTA ÅTGÄRDER AV INNEHAVARE 

(a) En Innehavare får inte vidta några som helst rättsliga eller andra åtgärder mot 
Emittenten eller ett av Emittentens Dotterbolag för att genomdriva eller 
återvinna något belopp som tillkommer denne enligt Finansieringsdokumenten, 
eller initiera, stödja eller sörja för likvidation upplösning, företagsrekonstruktion 
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eller konkurs (eller motsvarighet i någon annan jurisdiktion) av Emittenten eller 
dess Dotterbolag i samband med någon av Emittentens skyldigheter enligt 
Finansieringsdokumenten.  

(b) Klausul 22(a) ska inte tillämpas om Agenten har blivit instruerad av Innehavarna 
i enlighet med Finansieringsdokumenten att vidta vissa åtgärder men av någon 
anledning försummar att vidta eller inte har möjlighet att vidta (av annan 
anledning än försummelse av en Innehavare att tillhandahålla handlingar enligt 
Klausul 19.1(c)), sådana åtgärder inom en rimlig tid och sådan försummelse eller 
oförmåga fortlöper. Dock, om sådan försummelse att vidta vissa åtgärder 
orsakats av utebliven betalning från Emittenten av något arvode eller ersättning 
tillkommande Agenten enligt Finansieringsdokumenten, eller av någon 
anledning beskriven i Klausul 19.2(i), måste sådan försummelse fortgå i minst 
fyrtio (40) Bankdagar efter underrättelse enligt Klausul 19.2(k) innan en 
Innehavare får vidta någon åtgärd som anges i Klausul 22(a).  

(c) Bestämmelserna i Klausul 24(a) ska inte i något avseende begränsa en enskild 
Innehavares rätt att kräva och genomdriva Konvertering eller betalningar som 
tillkommer denne eller andra betalningar som Emittenten är skyldig vissa, men 
inte alla Innehavare.  

23. OMRÄKNING AV KONVERTERINGSKURS, ÄNDRADE PERIODER FÖR 
KONVERTERING M.M.  

23.1 Fondemission 

(a) Genomför Emittenten en fondemission ska Konvertering – där Konvertering 
påkallas på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att 
Preferensaktie (eller interimsaktie för sådan aktie) berättigar till deltagande i 
emissionen – verkställas först sedan en Oberoende Rådgivare verkställt 
omräkning av konverteringskursen. Omräkningen ska utföras enligt följande 
formel: 

omräknad 
konverteringskurs = 

föregående konverteringskurs x antalet Preferensaktier 
före fondemissionen 
_____________________________________________ 
totalt antal Preferensaktier efter fondemissionen 

(b) Enligt ovan omräknad konverteringskurs ska fastställas av en Oberoende 
Rådgivare inom fem (5) Bankdagar efter bolagsstämmans beslut om 
fondemission, men tillämpas först efter avstämningsdagen avseende rätten att 
delta i fondemissionen. Under tiden till dess att omräknad konverteringskurs 
tillämpas, ska påkallad Konvertering inte verkställas. 

23.2 Sammanläggning eller uppdelning (split)  

(a) Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Emittentens befintliga 
Preferensaktier ska Konvertering – där Konvertering påkallas på sådan tid, att 
den inte kan verkställas i sådan utsträckning att Preferensaktie (eller 
interimsaktie för sådan aktie) blir föremål för sammanläggning eller uppdelning 
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– verkställas först sedan en Oberoende Rådgivare verkställt omräkning av 
konverteringskursen. Omräkningen ska utföras enligt följande formel: 

omräknad 
konverteringskurs = 

föregående konverteringskurs x antalet Preferensaktier 
före sammanläggningen eller uppdelningen 
______________________________________________ 
totalt antal Preferensaktier efter sammanläggningen 
eller uppdelningen 

(b) Enligt ovan omräknad konverteringskurs ska fastställas av en Oberoende 
Rådgivare inom fem (5) Bankdagar efter bolagsstämmans beslut om 
sammanläggning eller uppdelning, men tillämpas först efter att samman-
läggningen eller uppdelningen verkställts hos CSD. Under tiden till dess att 
omräknad konverteringskurs tillämpas, ska påkallad Konvertering inte 
verkställas. 

23.3 Nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna 

(a) Genomför Emittenten en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att 
teckna nya Preferensaktier mot kontant betalning eller mot betalning genom 
kvittning ska Konvertering – där Konvertering påkallas på sådan tid, att den inte 
kan verkställas i sådan utsträckning att Preferensaktie (eller interimsaktie för 
sådan aktie) berättigar till deltagande i emissionen – verkställas först sedan en 
Oberoende Rådgivare verkställt omräkning av konverteringskursen. 
Omräkningen ska utföras enligt följande formel: 

omräknad 
konverteringskurs = 

föregående konverteringskurs x Skäligt Marknadsvärde 
för Preferensaktien under Mätperioden  
______________________________________________ 
Skäligt Marknadsvärde för Preferensaktien under 
Mätperioden + det på grundval därav framräknade 
Teoretiska Värdet på Teckningsrätten 

(b) "Mätperioden" avser, med avseende på denna Klausul 23.3, den i 
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden i relevant emission. 

(c) "Teoretiska Värdet på Teckningsrätten" avser, med avseende på denna Klausul 
23.3, det värde som beräknas enligt följande formel: 

Teoretiska  
Värdet på 
Teckningsrätten = 

det antal nya Preferensaktier som högst kan komma att 
utges enligt emissionsbeslutet x (Skäligt Marknadsvärde 
för Preferensaktien under Mätperioden – 
teckningskursen för den nyemitterade Preferensaktien) 
______________________________________________ 
totalt antal Preferensaktier före avstämningsdagen för 
rätt att delta i emissionen 

(d) Uppstår vid beräkning enligt ovanstående formel ett negativt värde, ska det 
Teoretiska Värdet på Teckningsrätten bestämmas till noll (0). 
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(e) Enligt ovan omräknad konverteringskurs ska fastställas av en Oberoende 
Rådgivare inom fem (5) Bankdagar efter utgången av Mätperioden. Under tiden 
till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, ska påkallad Konvertering 
inte verkställas. 

23.4 Emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för 
aktieägarna 

(a) Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, som ger innehavaren rätt 
till konvertering eller utbyte till, eller teckning av, Preferensaktier, med 
företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning ska Konvertering – där 
Konvertering påkallas på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan 
utsträckning att Preferensaktie (eller interimsaktie för sådan aktie) berättigar till 
deltagande i emissionen – verkställas först sedan en Oberoende Rådgivare 
verkställt omräkning av konverteringskursen. Omräkningen ska utföras enligt 
följande formel: 

omräknad 
konverteringskurs = 

föregående konverteringskurs x Skäligt Marknadsvärde 
för Preferensaktien under Mätperioden 
______________________________________________ 
Skäligt Marknadsvärde för Preferensaktien under 
Mätperioden + det på grundval därav framräknade 
Teoretiska Värdet på Teckningsrätten 

(b) "Mätperioden" avser, med avseende på denna Klausul 23.4, den i 
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden i relevant emission. 

(c) "Teoretiska Värdet på Teckningsrätten" avser, med avseende på denna Klausul 
23.4, det matematiskt framräknade värdet efter justering för nyemission och 
med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges i 
Klausul 23.3 ovan.  

(d) Enligt ovan omräknad konverteringskurs ska fastställas av Emittenten inom fem 
(5) Bankdagar efter teckningstidens utgång. Under tiden till dess att omräknad 
konverteringskurs fastställts, ska påkallad Konvertering inte verkställas. 

23.5 Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i Klausul 23.1–23.4  

(a) Vid ett erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i Klausul 23.1–23.4 
att av Emittenten förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, ska vid 
Konvertering som görs på sådan tid, att därigenom erhållen Preferensaktie (eller 
interimsaktie för sådan aktie) inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas 
en omräknad konverteringskurs. Detsamma gäller om Emittenten beslutar att 
enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut värdepapper eller rättigheter 
utan vederlag. Omräkningen ska utföras av en Oberoende Rådgivare enligt 
följande formel: 
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omräknad 
konverteringskurs = 

föregående konverteringskurs x Skäligt Marknadsvärde 
för Preferensaktien under Mätperioden  
______________________________________________ 
Skäligt Marknadsvärde för Preferensaktien under 
Mätperioden + Skäligt Marknadsvärde för rätten till 
deltagande i erbjudandet  

(b) "Mätperioden" avser, med avseende på denna Klausul 23.5, den i erbjudandet 
fastställda anmälningstiden. 

(c) Den omräknade Konverteringskursen fastställs av en Oberoende Rådgivare 
snarast möjligt efter Mätperiodens utgång och tillämpas vid Konvertering som 
verkställs sedan den omräknade konverteringskursen fastställts. Under tiden till 
dess att omräknad konverteringskurs fastställts, ska påkallad Konvertering inte 
verkställas. 

23.6 Rätt för Innehavare att delta i nyemission eller emission av konvertibler eller 
teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna 

(a) Vid sådana emissioner som avses i Klausul 23.3–23.4 ovan får Emittenten 
besluta att ge samtliga Innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet 
tillkommer aktieägarna. Sådan företrädesrätt kan emellertid erbjudas vid sidan 
av emissionen med företrädesrätt för aktieägarna, om så krävs av praktiska skäl. 
Därvid ska varje Innehavare, utan hinder av att Konvertering inte har verkställts, 
anses vara ägare till det antal Preferensaktier som innehavaren skulle ha erhållit, 
om Konvertering verkställts av samtliga Innehavarens Konvertibler till den 
konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om relevant emission.  

(b) Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i Klausul 23.5 ovan, 
ska Klausul 23.6(b) ha motsvarande tillämpning. Det antal Preferensaktier som 
Innehavaren ska anses vara ägare till ska därvid fastställas efter den 
konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om relevant 
erbjudande. 

(c) Om Emittenten skulle besluta att ge Innehavarna företrädesrätt i enlighet med 
bestämmelserna i denna Klausul 23.6, ska någon omräkning enligt Klausul 23.3–
23.4 av konverteringskursen inte äga rum. 

23.7 Kontant utdelning till aktieägarna 

(a) Vid kontant utdelning till aktieägarna som utgår på Preferensaktie, ska 
Konvertering – där Konvertering påkallas på sådan tid att den inte kan 
verkställas i sådan utsträckning att Preferensaktie (eller interimsaktie för sådan 
aktie) har rätt till utdelning – verkställas först sedan en Oberoende Rådgivare 
verkställt omräkning av konverteringskursen. Omräkningen ska utföras enligt 
följande formel: 
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omräknad 
konverteringskurs = 

föregående konverteringskurs x Skäligt Marknadsvärde 
för Preferensaktien under Mätperioden 
______________________________________________ 
Skäligt Marknadsvärde för Preferensaktien under 
Mätperioden + den utdelning som utbetalas på varje 
Preferensaktie 

(b) "Mätperioden" avser, med avseende på denna Klausul 23.7, en period om fem 
(5) Handelsdagar från, och inklusive, den första Handelsdagen vid vilken aktierna 
handlas exklusive rätt till den relevanta utdelningen om Preferensaktien är 
upptagen till handel på en Marknadsplats, och annars en period omfattande 
Bankdagen efter avstämningsdagen för rätt till utdelning. 

(c) Enligt ovan omräknad konverteringskurs ska fastställas av en Oberoende 
Rådgivare inom fem (5) Bankdagar efter utgången av Mätperioden. Under tiden 
till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, ska påkallad Konvertering 
inte verkställas. 

23.8 Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna 

(a) Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna ska 
Konvertering – där Konvertering påkallas på sådan tid att den inte kan 
verkställas i sådan utsträckning att Preferensaktie (eller interimsaktie för sådan 
aktie) har rätt att erhålla återbetalning – verkställas först sedan en Oberoende 
Rådgivare verkställt omräkning av konverteringskursen. Omräkningen ska 
utföras enligt följande formel: 

omräknad 
konverteringkurs = 

 föregående konverteringskurs x Skäligt Marknadsvärde 
för Preferensaktien under Mätperioden 
______________________________________________ 
Skäligt Marknadsvärde för Preferensaktien under 
Mätperioden + det belopp som utbetalas på varje 
Preferensaktie 

(b) "Mätperioden" avser, med avseende på denna Klausul 23.8, en period om fem 
(5) Handelsdagar från, och inklusive, den första Handelsdagen vid vilken 
Preferensaktien handlas exklusive rätt att erhålla återbetalning om 
Preferensaktien är upptagen till handel på en Marknadsplats, och annars en 
period omfattande Bankdagen efter avstämningsdagen för rätt att erhålla 
återbetalning. 

(c) Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av 
Preferensaktier ska i stället för det faktiska belopp som återbetalas per 
Preferensaktie, ett "beräknat återbetalningsbelopp" användas enligt följande: 

beräknat 
återbetalningsbelopp 
per Preferensaktie = 

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst 
Preferensaktie – Skäligt Marknadsvärde per Prefer-
ensaktie under Tidigare Mätperioden  
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____________________________________________ 
det antal Preferensaktier i bolaget som ligger till grund 
för inlösen av en Preferensaktie – talet ett (1) 

(d) "Tidigare Mätperioden" avser, med avseende på denna Klausul 23.8, en period 
om fem (5) Handelsdagar till, och exklusive, den första Handelsdagen vid vilken 
aktierna handlas exklusive rätt att få Preferensaktie inlöst mot återbetalning om 
Preferensaktien är upptagen till handel på en Marknadsplats, och annars en 
period som omfattar Bankdagen omedelbart före avstämningsdagen för rätt att 
få Preferensaktie inlöst mot återbetalning. 

(e) Enligt ovan omräknad konverteringskurs ska fastställas av en Oberoende 
Rådgivare inom fem (5) Bankdagar efter utgången av Mätperioden eller, om 
tillämpligt, den Tidigare Mätperioden. Under tiden till dess att omräknad 
konverteringskurs fastställts, ska påkallad Konvertering inte verkställas. 

(f) Om Emittentens aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med 
återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om 
Emittenten – utan att fråga är om minskning av aktiekapital – skulle genomföra 
återköp av egna aktier men där, enligt Emittentens bedömning, åtgärden med 
hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa 
med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av konverteringskursen ske 
med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna Klausul 
23.8. 

23.9 Ändamålsenlig omräkning 

Genomför Emittenten åtgärd som avses i Klausul 23.1–23.5, 23.7 eller 23.8, och skulle 
enligt den Oberoende Rådgivarens bedömning tillämpningen av de föreskrivna 
omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl 
inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Innehavarna erhåller 
i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska den Oberoende Rådgivaren genomföra 
omräkningen av Konverteringskursen på det sätt som den Oberoende Rådgivaren finner 
ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat. 

23.10 Avrundning m.m. 

(a) Vid omräkning av konverteringskursen enligt denna Klausul 23 ska den i SEK 
angivna konverteringskursen avrundas till tiotal öre, varvid 0,05 öre ska 
avrundas uppåt. 

(b) Vid omräkning av konverteringskursen enligt denna Klausul 23 ska, med 
avseende på en EUR-Konvertibel, omräkning ske i enlighet med Klausul 23.10(a) 
ovan, med utgångspunkt i den sedan tidigare gällande konverteringskursen 
angiven i SEK. Konverteringskursen för en EUR-Konvertibel motsvarar sedan 
således framräknat belopp omräknat till EUR enligt den Initiala Växelkursen. 
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23.11 Ingen omräkning under kvotvärde 

Inte i något fall ska omräkning enligt bestämmelserna i denna Klausul 23 kunna leda till 
att konverteringskursen fastställs till ett lägre belopp än att Emittenten genom 
Konvertering tillförs en ersättning som för varje Preferensaktie som lämnas i utbyte vid 
Konvertering minst motsvarar kvotvärdet för en Preferensaktie. Skulle omräkning 
genomförd enligt bestämmelserna i denna Klausul 23 medföra att den nya 
konverteringskursen uppgår till ett lägre belopp än att Emittenten genom Konvertering 
tillförs en ersättning som för varje Preferensaktie som lämnas i utbyte vid Konvertering 
minst motsvarar kvotvärdet för en Preferensaktie, ska konverteringskursen istället 
fastställas till det lägsta möjliga beloppet som medför att Emittenten genom 
Konvertering tillförs en ersättning som för varje Preferensaktie som lämnas i utbyte vid 
Konvertering minst motsvarar kvotvärdet för en Preferensaktie. 

23.12 Meddelande om omräkning 

Inom tre (3) Bankdagar från, men exklusive, den dag då omräkning av konverterings-
kursen verkställts enligt denna Klausul 23, ska Agenten och Innehavarna genom 
meddelande enligt Klausul 25.1 underrättas om saken. 

23.13 Likvidation 

(a) Vid likvidation enligt 25 kap Aktiebolagslagen får Konvertering inte vidare 
påkallas. Det gäller oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet 
att Emittenten ska träda i likvidation vunnit laga kraft eller inte. 

(b) Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar 
ställning till fråga om Emittenten ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § 
Aktiebolagslagen ska Agenten och Innehavarna genom meddelande enligt 
Klausul 25 underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om att 
Konvertering inte får påkallas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 

(c) Skulle Emittenten lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i 
likvidation, ska innehavare ha rätt att påkalla Konvertering från den dag då 
meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om Konvertering påkallas senast på 
tionde (10) kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om 
Emittentens likvidation ska behandlas. 

23.14 Fusion 

(a) Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § Aktiebolags-
lagen, varigenom Emittenten ska uppgå i annat bolag, får påkallande av 
Konvertering därefter inte ske. 

(b) Senast två (2) månader innan Emittenten tar slutlig ställning till fråga om fusion 
enligt ovan, ska Agenten och Innehavarna genom meddelande enligt Klausul 25 
underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för 
det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt Innehavarna 
erinras om att Konvertering inte får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om 
fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. 
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(c) Skulle Emittenten lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska 
innehavare äga rätt att påkalla Konvertering senast på tionde (10) 
kalenderdagen (eller, om sådan dag inte är en Bankdag, nästföljande Bankdag) 
före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Emittenten ska 
uppgå i annat bolag, ska godkännas. 

(d) Upprättar Emittentens styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § Aktiebolags-
lagen, varigenom Emittenten ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla. 

(e) Äger ett svenskt moderbolag samtliga aktier i Emittenten, och offentliggör 
Emittentens styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående 
stycke angivet lagrum, får Emittenten, för det fall att Slutlig Konverteringsdag i 
samband med Slutliga Förfallodagen infaller efter sådant offentliggörande, 
fastställa en ny sista dag för då konvertering får påkallas. Sådan dag ska infalla 
inom 60 kalenderdagar från offentliggörandet. 

23.15 Delning 

(a) Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan, enligt 24 kap 17 § 
Aktiebolagslagen, varigenom Emittenten ska delas genom att samtliga bolagets 
tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, får påkallande av 
Konvertering därefter inte ske. 

(b) Senast två (2) månader innan Emittenten tar slutlig ställning till fråga om delning 
enligt ovan, ska Agenten och Innehavarna genom meddelande enligt Klausul 25 
underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet ska en redogörelse 
lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska 
konvertibelinnehavarna erinras om att anmälan om Konvertering inte får ske, 
sedan slutligt beslut fattats om delning.  

(c) Om Emittenten lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska 
konvertibelinnehavare äga rätt att påkalla Konvertering till och med den tionde 
(10) kalenderdagen (eller, om sådan dag inte är en Bankdag, nästföljande 
Bankdag) före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen ska godkännas. 

23.16 Tvångsinlösen 

(a) Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 
90 procent av aktierna i Emittenten, och offentliggör moderbolaget sin avsikt att 
påkalla tvångsinlösen, får Emittenten, för det fall att Slutlig Konverteringsdag i 
samband med Slutliga Förfallodagen infaller efter sådant offentliggörande, 
fastställa en ny sista dag för då Konvertering får påkallas. Sådan dag ska infalla 
inom 60 kalenderdagar från offentliggörandet. 

(b) Emittenten ska senast fem veckor före den nya, sista dag då Konvertering får 
påkallas och som fastställts enligt föregående stycke (om tillämpligt), genom 
meddelande enligt Klausul 25 informera Agenten och Innehavarna därom. 

(c) Har majoritetsägaren enligt 22 kap 6 § Aktiebolagslagen begärt att en tvist om 
inlösen ska avgöras av skiljemän, får Konvertering inte påkallas förrän 
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inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga 
kraft. Om den tid inom vilken Konvertering får ske löper ut dessförinnan eller 
inom tre (3) månader därefter, har innehavaren ändå rätt att utnyttja 
Konvertibeln under tre (3) månader efter det att avgörandet vann laga kraft. 

23.17 Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning 

Oavsett vad som sagts under punkt 23.13–23.15 om att Konvertering inte får verkställas 
efter beslut om likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska 
rätten till Konvertering åter inträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller 
delning förfaller. 

23.18 Konkurs 

Om Emittenten försätts i konkurs får påkallande av Konvertering därefter inte ske. Om 
konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till Konvertering. 

23.19 Byte av redovisningsvaluta 

(a) Genomför Emittenten byte av redovisningsvaluta, innebärande att Emittentens 
aktiekapital ska vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska 
konverteringskursen för SEK-Konvertibler omräknas till samma valuta som 
aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av 
den växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet. 

(b) Enligt ovan omräknad konverteringskurs fastställs av Emittenten och ska 
tillämpas vid Konvertering som verkställs från och med den dag som bytet av 
redovisningsvaluta får verkan. 

23.20 Motsvarande villkor för kupongbolag 

I de fall man i denna Klausul 23 hänvisar till avstämningsdagen och Emittenten vid 
omräkningstillfället inte är avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas 
jämförlig tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag.  

24. PRESKRIPTION  

(a) Rätten att erhålla betalning av Konvertiblernas kapitalbelopp är preskriberad 
och upphör att gälla tio (10) år från den relevanta Återbetalningsdagen. Rätten 
att erhålla betalning av Ränta (exklusive kapitaliserad ränta) är preskriberad och 
upphör att gälla tre (3) år från respektive förfallodag. Emittenten har rätt till 
eventuella medel som avsatts för betalningar för vilka Innehavarnas rätt att 
erhålla betalning har preskriberats och upphört att gälla. 

(b) Om vederbörligt preskriptionsavbrott skett i enlighet med preskriptionslag 
(1981:130), börjar en ny preskriptionstid om tio (10) år avseende rätten att 
erhålla betalning av Konvertiblernas kapitalbelopp, och tre (3) år avseende 
rätten att erhålla betalning av Ränta (exklusive kapitaliserad ränta), att löpa, i 
båda fallen räknat från dagen för preskriptionsavbrottet, på det sätt sådan dag 
bestäms enligt bestämmelserna i preskriptionslagen. 
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25. MEDDELANDEN OCH PRESSMEDDELANDEN 

25.1 Meddelanden 

(a) Varje meddelande eller annan kommunikation enligt eller i samband med 
Finansieringsdokumenten: 

(i) om till Agenten, ska ske till adressen registrerad hos Bolagsverket på 
Bankdagen för avsändandet eller till sådan adress som anmälts av 
Agenten till Emittenten från tid till annan, och om det skickas med e-
post av Emittenten, till sådan e-postadress som anmälts av Agenten till 
Emittenten från tid till annan; 

(ii) om till Emittenten, ska ske till adressen registrerad hos Bolagsverket på 
Bankdagen före avsändandet eller till sådan adress som anmälts av 
Emittenten till Agenten från tid till annan, och om det skickas med e-
post av Agenten, till sådan e-postadress som anmälts av Emittenten till 
Agenten från tid till annan; och  

(iii) om till Innehavarna, ska ske till deras adresser som registrerats hos CSD 
på Bankdagen före avsändandet, och antingen via bud eller med brev 
för samtliga Innehavare. Ett meddelande till Innehavarna ska också 
offentliggöras på Emittentens och Agentens hemsidor.  

(b) Varje meddelande eller annan kommunikation från en Person till en annan enligt 
eller i samband med Finansieringsdokumenten ska skickas genom bud, personlig 
leverans eller brev (och, om mellan Agenten och Emittenten, via e-post) och 
kommer endast att gälla: 

(i) i fråga om bud eller personlig leverans, när den har lämnats på adressen 
som anges i Klausul 25.1(a); eller  

(ii) i fråga om brev, tre (3) Bankdagar efter att ha avlämnats förfrankerat i 
ett kuvert adresserat till adressen som anges i Klausul 25.1(a); eller  

(iii) i fråga om e-post till Agenten eller Emittenten, när de mottagits i läsbar 
form (om inte ett felmeddelande har mottagits av avsändaren) med 
förbehåll för att ett meddelande eller annan kommunikation som 
skickas via email och som skickas efter klockan 17.00 ska anses gällande 
på den påföljande dagen.  

(c) Varje meddelande som skall tillhandahållas fysiskt till Innehavarna enligt dessa 
Villkor får, med hänsyn till Agenten, begränsas till: 

(i) ett följebrev, som skall innehålla 

(A) all information som Innehavarna behöver för att utöva sina 
rättigheter under Finansieringsdokumenten; 

(B) anvisningar för vart Innehavarna kan hämta ytterligare 
information; 
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(C) kontaktuppgifter till Agenten; och 

(D) en instruktion för hur Agenten ska kontaktas om någon 
Innehavare vill erhålla ytterligare information via post; och 

(ii) kopior av alla dokument som Innehavaren behöver för att utöva sina 
rättigheter under Finansieringsdokumenten. 

(d) Försummelse att skicka ett meddelande eller annan kommunikation till en 
Innehavare eller ett fel i detta ska inte påverka dess tillräcklighet avseende andra 
Innehavare.  

25.2 Pressmeddelanden 

(a) Varje meddelande som Emittenten eller Agenten ska skicka till Innehavarna 
enligt Klausulerna 9.3 (Frivillig förtida inlösen av Emittenten (köpoption)), 
13.10(c), 15(p), 16(a), 18(a) och 18(c) ska också offentliggöras genom 
pressmeddelande av Emittenten eller Agenten, såsom tillämpligt. 

(b) Utöver Klausul 25.2(a), om någon information rörande Konvertiblerna, 
Emittenten eller Koncernen i ett meddelande som Agenten kan skicka till 
Innehavarna enligt dessa Villkor inte redan har offentliggjorts genom ett 
pressmeddelande, ska Agenten innan denne skickar sådan information till 
Innehavarna ge Emittenten möjlighet att utfärda ett pressmeddelande 
innehållande sådan information. Om Emittenten inte omgående utfärdar ett 
pressmeddelande och Agenten anser det nödvändigt att utfärda ett 
pressmeddelande innehållande sådan information innan Agenten lagligen kan 
skicka ett meddelande som innehåller sådan information till Innehavarna, ska 
Agenten ha rätt att utfärda ett sådant pressmeddelande. 

26. FORCE MAJEURE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING 

(a) Varken Agenten eller Emissionsinstitutet ska hållas ansvarig för skada som 
uppkommer med anledning av lagbud, eller någon åtgärd vidtagen av en 
offentlig myndighet, eller krig, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan 
liknande omständighet (en "Force Majeure-händelse"). Förbehållet i fråga om 
strejker, lockouter, bojkotter och blockader gäller även om Agenten eller 
Emissionsinstitutet själva vidtar sådana åtgärder, eller är föremål för sådana 
åtgärder. 

(b) Emissionsinstitutet ansvarar inte gentemot Innehavarna om det har iakttagit 
rimlig försiktighet. Emissionsinstitutet ska aldrig vara ansvarig för indirekt eller 
påföljande skada.  

(c) Skulle en Force Majeure-händelse uppstå som hindrar Agenten eller 
Emissionsinstitutet från att vidta åtgärder som krävs för att uppfylla dessa Villkor 
får sådan åtgärd skjutas upp till dess att hindret har upphört. 
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(d) Bestämmelserna i Klausul 26 gäller om de inte står i strid med Lagen om 
Väderpapperscentraler och Kontoföring av Finansiella Instrument, vilka 
bestämmelser ska ha företräde. 

27. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 

(a) Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor och alla utomobligatoriska förpliktelser 
till följd av eller i samband därmed. 

(b) Tvister eller krav som uppstår med anledning av dessa Villkor ska avgöras av 
svensk domstol och Stockholms tingsrätt ska vara första instans. 

______________________________ 

 



 

  

 

Härmed intygas att ovanstående Villkor är bindande för oss. 

 

Datum: 

PTF GLOBAL VENTURE (PUBL) 

som Emittent 

 

 

___________________________ 

Namn: 

 

 

 

 

___________________________ 

Namn: 

 

 

 

Vi förbinder oss härmed att agera i enlighet med ovanstående Villkor i den mån de hänvisar till oss. 

 

Datum: 

INTERTRUST (SWEDEN) AB 

som Agent 

 

 

___________________________ 

Namn: 

 

 

 

 

___________________________ 

Namn: 

 

 

 


