Bestyrelsens forslag til beslutning om fortegningsemission
Gennem fortegningsemission at øge selskabets aktiekapital med højest 911.813,805 danske kroner
gennem nyemission af højest 8.683.941 aktier, hver med en kvoteværdi på 0,105 danske kroner til en
tegningskurs på 2,20 svenske kroner pr. aktie. Det samlede emissionsbeløb udgør højest 19.104.670,20
svenske kroner.
Gennem fortegningsemission skal selskabet emittere højest 5.789.294 tegningsoptioner i serie TO 1,
som hver berettiger til tegning af 1 ny aktie i selskabet. Ved udnyttelse af de tildelte tegningsoptioner i
serie TO 1 kan aktiekapitalen øges med højest 607.875,87 danske kroner. Det samlede emissionsbeløb
udgør højest 12.736.446,80 svenske kroner.
For emissionen gælder i øvrigt følgende betingelser:
1. Emissionen skal ske med fortrinsret for selskabets aktionærer. For hver eksisterende aktie gives 1
unit-ret. 3 sådanne unit-rettigheder berettiger til tegning af 1 unit bestående af 3 nye aktier og 2
tegningsoptioner i serie TO 1, som berettiger til tegning af 1 ny aktie i selskabet pr.
tegningsoption.
2. Registreringsdatoen for fastsættelse i aktiebogen for, hvilke aktionærer der har fortrinsret til at
deltage i emissionen, er den 9. marts 2018. Det er også muligt for andre at tegne i emissionen.
3. For hver tegnet andel betales der 6,60 svenske kroner kontant, dvs. 2,20 svenske kroner pr. aktie.
Tegningsoptionerne udstedes uden vederlag.
4. Tegning af units skal finde sted i perioden fra 15. marts 2018 til og med den 29. marts 2018.
Tegning med fortrinsret skal ske ved samtidig kontant betaling. Tegning uden unit-rettigheder skal
ske på en særskilt tegningsliste, og betalingen skal ske senest den fjerde bankdag efter, at
meddelelsen om tildeling er blevet sendt til tegneren. Bestyrelsen er berettiget til at forlænge
tegnings- og betalingsperioden.
5. I tilfælde af, at ikke alle units tegnes med fortrinsret i henhold til ovenstående, beslutter
bestyrelsen inden for rammerne af det maksimale emissionsbeløb, om der skal ske tildeling af
units til andre, der har tegnet units uden fortrinsret, samt hvordan fordelingen mellem tegnere
derved skal ske.
I første række skal units, der tegnes uden unit-rettigheder, tildeles tegnere, der også har tegnet
units på baggrund af unit-rettigheder, uanset om tegneren var aktionær på registreringsdatoen. I
tilfælde af, at tildeling til sådanne tegnere ikke kan ske fuldt ud, skal tildelingen ske i forhold til
antallet af unit-rettigheder til tegning af units, og i det omfang dette ikke er muligt, ved
lodtrækning.
I anden række skal units, der tegnes uden unit-rettigheder, tildeles andre, der har tegnet uden brug
af unit-rettigheder, og i tilfælde af at tildeling til sådanne ikke kan ske fuldt ud, skal tildelingen ske

i forhold til antallet af units, som hver har tegnet, og i det omfang dette ikke er muligt, ved
lodtrækning.
For det tredje skal tildelingen af units, der tegnes uden unit-rettigheder, udstedes til
emissionsgaranterne i forhold til størrelsen af de garanterede forpligtelser og for så vidt dette ikke
kan lade sig gøre, da ved lodtrækning.
6. De nye aktier giver første gang ret til udbytte på den førstkommende registreringsdato for udbytte
efter, at de nye aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Aktier, som er udstedt efter udnyttelse
af tegningsoption i serie TO 1, giver første gang ret til udbytte på den førstkommende
registreringsdato for udbytte efter, at de nye aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen.
7. 1 tegningsoption i serie TO 1 berettiger indehaveren til tegning af 1 ny aktie i selskabet til en
tegningskurs på 2,20 svenske kroner kontant pr. aktie
8. Tegning af aktier i selskabet ved brug af tegningsoptioner i serie TO 1 kan finde sted i perioden
fra og med den 11. oktober til og med den 1. november 2018.
9. Tegningsoptionerne i serie TO 1 skal være omfattet af organiseret handel.
10. De fuldstændige vilkår for tegningsoptionerne i serie TO 1 fremgår af Bilag A.
11. Bestyrelsen eller den af bestyrelsen udpegede befuldmægtiges til at træffe beslutning om mindre
korrektioner, som kræves til registrering ved Erhvervsstyrelsen, VP Securities A/S og Euroclear

Sweden AB.

_________________________

