“Det är våra medarbetare som
kommer att bidra till vår framgång”
Inbjudan att teckna aktier med företrädesrätt i
Community Entertainment Svenska AB (publ)

Erbjudandet i
sammandrag:
AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag är den 7 juni 2016. Sista dag för handel i Community
Entertainment Svenska AB:s aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 juni 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 3 juni 2016.
FÖRETRÄDESRÄTT

STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Detta memorandum har upprättats av styrelsen vid Community
Entertainment Svenska AB (publ) med anledning av företrädesemission i bolaget. Styrelsen är ansvarig för innehållet i memorandumet.
Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt
styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och
ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets
innebörd.
Stockholm juni 2016
Klas Åström (ordf) Lars Uggla Joel Almstedt Tomas Järnstål

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i
Community Entertainment Svenska AB äger företrädesrätt att teckna
aktier. Aktieägare har företrädesrätt att teckna 1 unit, bestående av en
(1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO15 2016
för varje fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen den 7 juni 2016.
Teckningstid
10 juni – 23 juni 2016.
Teckningskurs
6 SEK per unit.
Handel i uniträtter
10 juni - 21 juni 2016.
Handel i BTU (betald tecknad unit)
Från den 10 juni 2016 tills emissionen registrerats hos
Bolagsverket.
Antal aktier i erbjudandet
Aktiekapital ökar med högst 1 998 720 kronor genom emission av
högst 333 120 nya aktier. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare 1 998 720 kr.

Community Entertainment Svenska AB (publ), (CEAB,) är ett publikt
aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform,
vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). CEAB är anslutet till
Euroclear som för CEABs aktiebok. Årsredovisning/-ar kan beställas i
pappersform från CEAB eller hämtas från hemsida comentab.se.
Detta memorandum har inte granskats eller godkänts av
Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella
instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten”.
Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av
erbjudandet av finansiella instrument understiger 2,5 miljon euro under
en tolvmånadersperiod.

Risker
BEROENDE AV NYCKELPERSONER
Community Entertainment Svenska AB baserar sin framgång på ett fåtal
personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden
beroende av att kunna hitta kvalificerade medarbetare som kan utveckla
bolagets produkt- och tjänsteutbud.

FRAMTIDA KAPITALBEHOV
Det går inte att utesluta att det tar längre tid än beräknat innan Community
Entertainment Svenska AB når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller
uteslutas att bolaget kan komma att söka nytt externt kapital i framtiden och
det kan i sådana fall inte garanteras att det anskaffas på fördelaktiga villkor
för aktieägare.
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Vi står inför en historisk expansion
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Verktygets användarvänlighet och möjligheten att anpassa det efter

Jag kan med glädje konstatera att vi står inför en expansion. Vi har

respektive företags särskilda behov, syften och affärsnytta är exempel på

kommit till ett stadium där vi behöver bli fler kvalificerade medarbetare

ständigt återkommande positiv feedback. Statistikprogrammet som ger

som kan vidareutveckla våra produkter och tjänster. Vår ökade kund-

detaljerad möjlighet till utvärdering av kommunikationen som görs är

portfölj kräver bibehållen hög kompetens inom innehållsmarknads-

också en viktig faktor. Vi vill dock bli ännu bättre och kunna erbjuda

föring och teknisk utveckling och vi kommer att behöva utveckla fler

våra produkter och tjänster till fler användningsområden, vilket vi nu

användningsområden i vår befintliga plattform för att tillgodose större

har analyserat och vill starta i olika utvecklingsfaser under 2016.

uppdragsgivares olika behov. Vi ser också

Kravet på oss som helhetsleverantör inom

stora affärsmöjligheter som öppnas upp allt

innehållsmarknadsföring genom vårt IT-

eftersom antalet samarbeten blir fler.

verktyg växer och vi vill gärna tillgodose de

Jag kan inget annat säga än att jag tycker att

behov som marknaden och våra nya

det är fantastiskt kul att vi behöver växa

uppdragsgivare önskar.

kompetensmässigt. Det understryker att vi
är på rätt väg och framförallt känns det bra

Medieinvesteringarna i Sverige ökar

att kunna visa det för dig som ägare.

konstant och 2015 var nettoinvesteringen
drygt 68 miljarder SEK och prognosen är

2015 har för koncernen varit lite av ett

att reklammarknaden kommer att öka

förändringens år. Jag har tidigare under året

ytterligare 4,8 % under 2016 med bland

berättat om verksamhetens inriktning och

annat hjälp av EM i fotboll och OS i Rio.

förändringsprocess samt några av de

Den digitala reklamen ökade mest av alla

marknadsbearbetningar vi har genomfört.

medieslag med drygt 20 % och står idag
för 19 % av de totala medieinvesteringarna.

Vi kan konstatera att under året har vi

Annonsörer investerar stora resurser i att

förändrat vår kommunikationsstrategi till

finna nya sätt att kommunicera och synas

att enbart använda oss av riktad marknads-

i mediebruset. Vår kommunikationsmetod

föring, i huvudsak mot Sveriges 300 största

gamification - på svenska spelifiering - kan

annonsörer. Utfallet är att vi har nått

sammanfattas som processen att använda

personliga möten i 65 % av de marknads-

speltänkande och spelmekanik för att

åtgärder vi har gjort i vår kärnmålgrupp. Det

engagera användare och lösa problem inom

är ett fantastiskt högt utfall, vilket gör att vi kommer att fortsätta med

områden som inte är definierade som spel. Allt fler är intresserade av just

riktad marknadsföring i samma utsträckning även under hela 2016.

det, vi märker det dagligen, och tillsammans med den IT-plattform som

Under kvartal fyra har vi glädjande nog inlett samarbete med 15 nya

vi har utvecklat och även fortsättningsvis kommer att utveckla så har vi

uppdragsgivare, vilket är ett historiskt högt antal över en tremånaders-

fantastiska möjligheter att kunna erbjuda ett kommunikationsverktyg

period för koncernen och ett direkt resultat av den riktade marknads-

som är unikt i vår nisch.

föringen. Vi fortsätter med vår fruktsamma nykundsbearbetning och
har ett väldigt stort upparbetat kontaktnät.

Den emission som vi nu genomför är alltså för att stärka upp

Vi märker tydligt att kommunikation via frågesport är modernt, efter-

organisationen i bolaget med fler kompetenta medarbetare och att se till

frågat och framgångsrikt. Frågesport och spelifierad kommunikation

att vi kan möta marknadens behov genom att utveckla vårt

(kommunikation genom gamification) skapar högt underhållingsvärde,

kommunikationsverktyg. Vi vet att vi redan idag är bland de bästa i

stort engagemang, lojala besökare/betraktare/användare och är direkt

världen på att erbjuda en komplett plattform inom spelifierad

eller indirekt resultatdrivande, både enskilt eller i kombination med

kommunikation baserad på quiz och att vi i samband med det också kan

övriga medieslag. Detta i kombination med vår unika plattform –

erbjuda innehållsmarknadsföring inom gamification i absolut

vårt Quiz Manager-verktyg ”Quiz Widget” – samt vår erfarenhet och

toppklass. Vi vill dock bli ännu bättre och som jag har skrivit tidigare så

kompetens inom området gör oss intressanta på marknaden.

märker vi vilka stora affärsmöjligheter det ligger i ytterligare utveckling.
Jag bedömer att vi redan 2016 kommer att öka intäkterna kraftigt

Vi har under 2015 utvärderat hela vår plattform och beslutat på vilket

eftersom jag dagligen ser vilka möjligheter som finns.

sätt vi ska utveckla den. Redan nu vet vi att vi har en plattform som är
unik, med sju olika frågetyper och variationsmöjligheter som ökar

Hoppas att du är intresserad och vill vara med i denna nyemission för

underhållningsvärdet och engagemanget.

expansion och utveckling.
Stockholm i juni 2016, Tomas Järnstål
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Varför väljer McDonald’s i USA oss som leverantör?
MOTIV FÖR ERBJUDANDET
Vårt förändringsarbete som beslöts under första kvartalet 2015 kommer

Nytt kapital kommer att behövas för att fortsätta detta arbete och hålla

att ta tid, vilket vi visste om. Vi bestämde oss då för att vända oss till nya

den höga kompetensnivå som vi har sagt att vi ska hålla. Våra uppdrags-

utvalda målgrupper – Sveriges största annonsörer samt reklam-,

givare kommer att kräva det. Det kommer vi själva också att göra.

medie-, och digitala kommunikationsbyråer – med ett utbud och en
affärsmodell som skulle vara tydlig, attraktiv och enkel. För oss som en

Community Entertainment Svenska AB (publ) har haft flera tunga år

liten aktör måste nämligen vårt erbjudande vara oerhört attraktivt och

och kämpat med att nå högre omsättning och ett positivt resultat utan

dessutom ska vår målgrupp direkt inse affärsnyttan.

att lyckas. Vi är väldigt positiva kring det senaste årets utveckling och

Vi vänder oss ju till just Sveriges största företag och för oss gäller det att

vår framtidstro har aldrig varit starkare.

visa hur vi kan bli en del av deras totala kommunikationsstrategi med en
effektiv, underhållande och engagerande metod, som skapar såväl ökad
trafik till hemsidor och sociala medier som ökad lojalitet.
Detta har visat sig vara väldigt lyckat. Vi vet att vi är ett starkt alternativ/
komplement till olika affärsområden inom respektive företag.
Vårt tjänste- och produktutbud är perfekt för intern kommunikation,
som till exempel utbildning av medarbetare, introduktion av
nyanställda, information om interna policydokument, e-learning och
kommunicerande av exempelvis företags hållbarhetslösningar och CSR
(Corporate Social Responsibility), vilket är företagets samhällsansvar ur
ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
Vidare har vi attraktiva produkter för renodlade externa marknadsföringskampanjer, där underhållningsvärdet är stort och exponeringstiden för varumärket ofta mångdubblas genom vår metod. Marknadsföring utgår från att försöka få mottagaren uppmärksam och intresserad
samtidigt som denne dessutom är mottaglig för budskapet under så lång
tid som möjligt, vilket vårt verktyg verkligen ger möjlighet till.
Vi vill skapa långsiktiga relationer och bedömer att vår framtid ligger
i samarbeten med stora företag med många affärsmöjligheter samt
reklambyråer, som under decennier arbetat in sin strategiska
kompetens bland näringslivets största annonsörer. Besluten landar ofta
hos dessa externa konsulter innan uppdragsgivaren själv beslutar om
tillvägagångssätt för sin totala kommunikation.
Vi levererar kvalitet. Det vet vi och när antalet uppdragsgivare fortsätter
öka krävs det att vi bibehåller den höga kvaliteten, både tekniskt och
resursmässigt. Glädjande nog har vi samarbete med uppdragsgivare
som McDonald’s, Fortum, Stockholms Universitet, Scan, Aftonbladet,
ICA, Eniro, Dagens Nyheter, Svenskt Näringsliv, ASSA ABLOY, Beijer
Byggmaterial med flera och det är klart att vi är stolta över att kunna visa
upp att vi har starka varumärken som bedömer att vi har ett tillräckligt
bra utbud och kompetensområde för att man vill välja oss som leverantör, trots att vi i nuläget faktiskt är en liten aktör omsättningsmässigt.
Det sätter dock hela organisationen på sin spets och ska vi kunna växa
ytterligare med bibehållen kvalitet och kompetens behöver vi bli fler. Vi
måste också lyssna på marknadens behov i form av utveckling och se till
att anpassa vår IT-plattform för att tillgodose dessa behov.
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“

Genom tävlingsformen kunde vi på ett lustfyllt
sätt sprida kunskapen om fjärrvärmens
fördelar och vårt hållbarhetsarbete.
Ebba Jemt, marknadsföringschef Fortum
Värme
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Verksamhetsbeskrivning
För att på bästa sätt beskriva den verksamhet som vi dagligen bedriver

när det gäller griskött, djurhållning och tillagning. Säljarna läser in

väljer vi att kortfattat beskriva några av våra uppdragsgivares respektive

material kring de olika utbildningsdelarna och testar sedan om de har

användningsområden av vårt produkt- och tjänsteutbud.

tillgodogjort sig informationen genom att slutföra ett test i vårt verktyg.

FORTUM VÄRME I BRED INFORMATIONSKAMPANJ
Fjärrvärmen i Stockholm är en av orsakerna till att Stockholm klassas
som en av världens renaste huvudstäder. Kunder och stockholmarna
utgör en del i ett kretslopp som bidrar till en hållbar stad. Detta ville
Fortum Värme lyfta fram till allmänheten i form av en quizkampanj och
-tävling tillsammans med oss. Fortum Värme gjorde en quiz om
fjärrvärme där man samtidigt informerade om fjärrvärme och dess fördelar. Tävlingen engagerade många och fick bra spridning på Facebook.

Tanken är att detta utbildningsupplägg ska ligga under hela 2016.
Vårt verktyg lämpar sig ypperligt för just detta, eftersom vi vet att man
blir mer delaktig än om man bara läser kompendium eller dylikt, och
detta gör också att man lär sig och kommer ihåg informationen på ett
mycket bättre sätt. Det går också att gå igenom resultatet i detalj med
varje enskild medarbetare, vilket gör det enkelt att se vad man behöver
läsa på mer om.

”Genom tävlingsformen kunde vi på ett lustfyllt
sätt sprida kunskapen om fjärrvärmens fördelar
och vårt hållbarhetsarbete”, berättar Ebba Jemt,
marknadsföringschef på Fortum Värme.
I anslutning till detta gjordes det ytterligare en kampanj, då för att
marknadsföra Fortum Värmes årliga Värmetävling. Tävlingen var
riktad mot Stockholms alla bostadsrättsföreningar som har fjärrvärme.

MCDONALD’S VÄLJER CEAB SOM LEVERANTÖR TILL SIN
INTERNATIONELLA KAMPANJ PÅ SINA RESTAURANGER
McDonald’s beställde utmanande frågor om modern musik, både på
svenska och engelska, till en internationell kampanj på sina restauranger under 2016. McDonald’s presenterade musiktävlingen vid en smygpremiär i mars i USA vid musikfestivalen South by Southwest (SXSW)
i Austin. Den verkliga lanseringen kommer senare både internationellt
och i Sverige, något som vi kommer att följa med stort intresse.

I dessa quizer, som vände sig till bostadsrättsföreningarna, tävlade man
om ett hembesök av en trädgårdsexpert från Ulriksdals slottsträdgård
och man kunde öka sina vinstchanser genom att utmana vänner och
grannar att spela quizen. Kampanjen blev uppskattad och spred sig väl
bland deltagarna.
Fortum Värmes quizkampanjer är ett utmärkt exempel på kärnan i vår
verksamhet – att kombinera förmedlande av information med mer lustfyllda inslag, vilket bidrar till att både göra upplevelsen mer positiv och
att man tillgodogör sig informationen bättre, eftersom man får tänka till
när man svarar på frågor om ett ämne istället för att bara läsa om det
eller se någon informationsfilm.
Den kompetens som vi har inom quiz och kommunikation uppmärkSCAN UTBILDAR SINA SÄLJARE MED VÅR PRODUKT

sammas och efterfrågas i flera olika former, vilket samarbetet med

Scan har valt att utbilda sina säljare, som är utspridda i olika organisa-

McDonald’s är ett glädjande exempel på. Uppdraget känns särskilt

tioner, på ett mer kostnadseffektivt och smidigt sätt genom vår produkt

spännande för oss eftersom det öppnar en dörr till den enorma

Quiz Widget. Utbildningen består av flera quizer med olika inriktning

amerikanska marknaden.
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SPÄNNANDE SAMARBETE MED
STOCKHOLMS UNIVERSITET
Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet valde att
marknadsföra sina utbildningar i samband med ansökningsperioden till
höstens kurser, som pågick 15 mars-15 april, via vår plattform. Vår quiz,
”Vad kan du om naturvetenskap?”, var en central del i kampanjen, vars
målgrupp främst var personer i åldern 18-24 år. Intresset för quizen var
mycket stort, och Naturvetenskapliga fakulteten fick in många besökare
till sina utbildningssidor.

”Kampanjen har varit väldigt lyckosam, och
intresset för quizen har överträffat våra förväntningar. Det är ett kul sätt att marknadsföra oss och
våra utbildningar på, och vi hoppas och tror att det
kan bidra till att öka intresset för naturvetenskap
och naturvetenskapliga utbildningar”,
säger Lina Enell, informatör vid
Naturvetenskapliga fakulteten.
Vi hoppas och tror på ett samarbete med Stockholms universitet och
Naturvetenskapliga fakulteten som sträcker sig långt in i framtiden. Det
är oerhört inspirerande att få samarbeta med Stockholms universitet på
det här sättet. Våra quizprodukter utgör ett utmärkt sätt att marknadsföra sig för universitet och högskolor, vars verksamhet uttryckligen
handlar om utbildning och att tillägna sig och testa sina kunskaper.
Stockholms universitet är en mycket viktig referenskund för oss där vi
ser möjligheter till utökade samarbeten inom universitetet och även
andra universitet.

Affärsmodeller
LICENSER
Uppdragsgivaren tecknar ett avtalsbaserat kontrakt på 3, 6 eller 12
månader och administrerar själv sina kampanjer och har egen
inloggning till vår IT-plattform.
KAMPANJER
Kundanpassade kampanjer utan tillgång till egen inloggning
där vi erbjuder design, utformning och innehåll.
SPECIALLÖSNINGAR
Anpassade lösningar i form av teknisk utveckling.
PLUG-IN
Förenklad version i Wordpress för eget användningsområde.
Global täckning.
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Den digitala marknadsföringen ökade 20 %
till 13 miljarder SEK 2015
MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Sverige som land anses ligga högt i teknologisk utveckling och det är

De branscher som förutspås öka sina andelar de närmaste åren inom

svårt att inte tro att gamification som kommunikationsform kommer att

gamification är detaljhandel, skönhet & hälsa samt utbildning, även om

få lika stor genomslagskraft här under de närmaste åren som prognosen

de tre största branscherna är business-to-business, underhållning och

för den globala utvecklingen.

media - de står totalt för nästan 65 % av de totala medieinvesteringarna
i segmentet.
Enligt det svenska mätningsinstitutet IRM investerades drygt
68 miljarder SEK i nedanstående huvudmedier under 2015 i Sverige.
Investeringarna i digitala medier var då 19 % av totalsumman,
alltså drygt 13 miljarder SEK.

Källa: M2 Research

Idag befinner vi oss i ett samhälle där spel har fått ett naturligt
utrymme i vardagen. I takt med att möjligheter och användningsområdet inom spel utvecklas växer även allmänhetens acceptans och
intresse för mediet i helhet. Att låta sig fängslas av ett spel är inte lika
ovanligt nuförtiden och det betraktas inte heller med samma skepsis
som för tio år sedan. När vi säger att spelens möjligheter och
användningsområde har utvecklats talar vi om en utveckling och
spridning av den personliga teknik som vi använder oss av i vardagen.

Till skillnad från traditionell reklam tilltalar kommunikation inom

Gamification kan ses som ett sätt att engagera deltagarna,

digitala medier beteendet först för att sedan få publiken att tänka och

men gamification är också ett verktyg för att ge kontinuerlig feedback.

agera, vilket också passar mycket väl in på gamification som
kommunikationsform.

Det amerikanska analysföretaget Gartner förutspår i en rapport att
mer än hälften av alla företag och organisationer kommer att använda

Ibland har det visat sig vara svårt att sätta in gamification i sitt

gamification i någon form redan under 2016 – som marknadsstrategi

sammanhang och jämföra investeringen med övrig kommunikation.

i förhållande till kunder och konsumenter och för att få anställda att

Är det prisvärt eller inte i förhållande till insats och resultat?

prestera bättre. Det råder dock en väsentlig skillnad mellan att använda

Ett tillvägagångsätt är att jämföra nyckeltal, Key Performance Indicator

sig av gamification i ett externt marknadsföringssyfte och för interna

(KPI), för att mäta effektivitet hos en verksamhet. Vilka faktorer som

företagssyften. Den stora skillnaden ligger i den tänkta målgruppen. I

mäts varierar från fall till fall, men syftet är att genom att mäta ett fåtal

interna projekt vet man oftast redan på förhand när, var och vilka som

indikatorer, nyckeltalen, få ett korrekt mått på effektivitet eller

kommer att delta i processen, medan det i gamificationkampanjer inom

prestation av hela verksamheten. Exempel på nyckeltal kan vara

extern marknadsföring, som i all extern marknadsföring, är svårare att i

försäljningsintäkt, vinstmarginal, kostnadsbesparing och kundnöjdhet.

förväg vara lika säker på hur målgruppen ser ut i detalj och dess
uppfattning och förhållningssätt.
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Metoden är att definiera de KPI-värden som är fastställda för verksam-

Det är inte ovanligt med försäljningsökningar på mellan 5 och 15 %

heten enligt följande:

enbart på grund av kommunikation genom gamification, men för att
säkerställa det är en jämförelse med hjälp av KPI en bra metod för att

>

Jämföra dessa före samt efter insatsen för gamification. Dessutom

>

Bedöma skillnaden av genomslagskraft i olika målgrupper på

ska tro prognosen från IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik)

liknande sätt.

och investeringar i digitala medier likaså. Hur stor del av gamification

>

Använda kontrollgrupper som inte bearbetas via gamification,

kommer att investeras i just digitala medier är inte mätbart, men

men som ändå tar del av verksamhetens aktivitet.

följer utvecklingen den prognos som både M2 Research och Gartner

bedöma aktivitetens verkliga Return of Investment (ROI).

jämföra förändringar i KPI-värdena under själva aktiviteten.
Den totala medieinvesteringen kommer alltså att öka även 2016 om man

som kommunikationsform utgör av de dryga 13 miljarder SEK som

har gjort för kommunikationsformen är potentialen stor. Dessutom,
med tanke på vilka enorma investeringar som placeras i digitala medier
bara i Sverige, så finns det fortfarande stora marknadsandelar att ta både
konkurrensmässigt, produktmässigt, prismässigt, försäljningsmässigt,
varumärkesmässigt och kännedomsmässigt för CEAB som koncern.
Svenska företag investerar allt mer i digital marknadsföring.
Det kommer vi att dra nytta av.
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Community Entertainment Svenska AB (publ) i korthet
AFFÄRSIDÉ:

”Att vidareutveckla och kommersialisera vår tjänsteproducerande
mjukvara för frågehantering, främst för frågesport online.
Vi har produkter och tjänster som vänder sig till branscher inom
underhållning, upplysning, marknadsföring och utbildning.”

STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN
(FRÅN EUROCLEAR) - PER 2016-03-31
Namn			

Kapital %

Röster %

Danica Pension		27,32		27,32
Easy Equity Intressenter AB 10,03		

10,03

Redotem AB		5,68		5,68
Anders Olofsson		3,82		3,82
Vi har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa
egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög
kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz.
Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt
sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och
tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda
medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING

Utveckla positionen som IT-aktör och växa med fokus på kvalitet och
lönsamhet med en utveckling som överstiger branschgenomsnittet för
koncernens verksamhetsområden på lång sikt.
Bli en lönsam koncern med ett positivt resultat inom den närmaste
12-månadersperioden.
Öka varumärkeskännedomen för koncernen.
FINANSIELL MÅLSÄTTNING

Styrelsen i CEAB har gjort en finansiell plan vilket ligger till grund för
den kommande verksamheten de närmaste tre åren.
Redan under utgången av 2016 förväntas koncernen ha en ökad
omsättning jämfört med föregående år och ett positivt resultat.
HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Till memorandumet har införlivats, genom hänvisning till att de finns
tillgängliga på företagets hemsida comentab.se, följande dokument:
de tre senaste årsredovisningarna samt revisionsberättelser.
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SEB Life (Ireland) Ass co LTD 2,74		

2,74

BOLAGSINFORMATION
VD 			

Tomas Järnstål

Styrelseordförande 		

Klas Åström

STYRELSE
Joel Almstedt
Tomas Järnstål
Lars Uggla
Klas Åström
BOLAGSORDNING
Organisationsnummer

556588-3229

Utdelningsadress 		

Bysistorget 8

Postnummer 		

118 21

Stad 			

STOCKHOLM

Hemsida 		

http://www.comentab.se

e-postadress 		

info@comentab.se

Telefon 			

08-667 32 20

AKTIEINFORMATION
Aktienamn 		

Community Entertainment

Kortnamn 		

CEAB

ISIN-kod 		

SE0007158902

OrderBookID 		

57310

Antal aktier 		

1 665 600

Kvotvärde 		

6,0 SEK

Handelsstart 		

2015-06-01

Värdepapperstyp 		

aktie

Styrelse och VD
KLAS ÅSTRÖM, FÖDD 1959

Styrelseordförande

Civilekonom. CFO Image Systems AB
Har de senaste 30 åren haft ledande befattningar inom ekonomi och finans i börsnoterade
företag. Är även styrelseordförande i Svenska Elektronikintressenterna AB
samt styrelseledamot i Easy Equity Intressenter AB.
Antal aktier: 207 000 st

TOMAS JÄRNSTÅL, FÖDD 1962

Styrelseledamot/VD

Har varit verksam inom strategisk kommunikation, marknadsföring, media och försäljning
i drygt 30 år med bakgrund hos AB Trav & Galopp, AIK och byråerna Mindshare Sweden
AB och MEC Sweden vars omsättning idag är över 1 miljard SEK i Sverige.
Antal aktier: 8 500 st, 50 000 Teckningsoptioner TO1

JOEL ALMSTEDT, FÖDD 1975

Styrelseledamot

Har sedan 2006 varit på IT- och managementkonsultbolaget InfoTech Group och ansvarar
idag för bolagets konsultverksamhet. Tidigare befattningar, förutom flera år inom onlineoch dataspelindustrin, inkluderar olika åtaganden inom bank- och försäkringsbranschen
både som konsult och som anställd. Joel har studerat civ.ing. Industriell ekonomi med
inriktning mot IT och finansiell ekonomi på Linköpings Tekniska Högskola.
Antal aktier: 3 312

LARS UGGLA, FÖDD 1949

Styrelseledamot

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Har sedan 1990 ägt och drivit företaget Lokalrevisioner AB, som har arbetat som konsulter
inom områdena hyresförhandlingar, moms och skatt med speciell inriktning mot
kommuner och kommunalägda bolag.
Sitter sedan två år tillbaka i styrelsen för AIK Innebandy.
Antal aktier: 35 528 st
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Utvald finansiell information
KONCERNENS RESULTATRÄKNING		
Tkr		

2015

2014

Nettoomsättning		

1 331

1 658

Råvaror och förnödenheter		

-

-32

Övriga externa kostnader		

-1 710

-2 048

Personalkostnader		

-1 960

-2 043

Av materiella och immateriella anläggningstillgångar		

-827

-707

Summa rörelsens kostnader		

-4 496

-4 830

Rörelseresultat		

-3 166

-3 172

Resultat från övriga värdepapper		

2 578

-

Ränteintäkter och liknande resultatposter		

22

0

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-5

-10

Summa finansnetto		

2 595

-10

Resultat efter finansiella poster		

-571

-3 182

Betald Skatt		

-

-

Årets resultat		

-571

-3 182

Rörelsens kostnader

Avskrivningar och nedskrivningar

Resultat från finansiella investeringar
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Tkr		

2015-12-31

2014-12-31

2 446

2 730

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader		
Inventarier		

0

0

Övriga aktieinnehav		

-

122

Summa anläggningstillgångar		

2 446

2 852

Kundfordringar		

309

131

Övriga fordringar		

103

21

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

101

37

Summa kortfristiga fordringar		

513

189

Likvida medel		

247

688

Summa omsättningstillgångar		

760

877

SUMMA TILLGÅNGAR		

3 206

3 729

2015-12-31

2014-12-31

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

KONCERNENS BALANSRÄKNING
Tkr		
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital			
Bundet eget kapital
Aktiekapital		
Bundna reserver		

9 994

16 656

-

-

9 994

16 656

Balanserad vinst		

-6 933

-10 413

Årets resultat		

-571

-3 182

Summa fritt kapital		

-7 504

-13 595

Summa eget kapital		

2 490

3 061

Leverantörsskulder		

113

186

Övriga kortfristiga skulder		

421

263

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

182

219

Summa korta skulder		

716

668

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		

3 206

3 729

Ställda säkerheter		

Inga

Inga

Summa Bundet kapital		
Fritt eget kapital

Kortfristiga skulder

Eventualförpliktelser		
Inga
Inga
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Tkr

helår

helår

2015

2014

-2 321

-2 098

-324

464

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder
Summa förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

48

-549

-276

-85

-2 597

-2 183

-544

-624

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av aktier och andelar

2 700

Kassaflöde från investeringsverksamheten

2 156

-624

-441

-2 807

Nyemission

-

2 106

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

2 106

-441

-701

688

1 389

Operativt kassaflöde
Finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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-

-

247

688

“

The platform is not
simply a fun quiz. To me it
is a knowledge transfer tool
utilizing gamification
properties, and it has proven
to be very effective.
David Wolgers,
Digital Channel Manager,
ASSA Abloy
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Villkor och anvisningar
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

boken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalning-

Den som på avstämningsdagen den 7 juni 2016 är aktieägare i Community

savi, särskild anmälningssedel, informationsfolder samt anmälningssedel för

Entertainment (”CEAB”) äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemis-

teckning utan företräde. Information kommer att finnas tillgängligt på Bola-

sionen i relation till tidigare innehav. Fem (5) per avstämningsdagen innehavda

gets hemsida www.comentab.se samt Aqurat Fondkommissions hemsida www.

aktier i CEAB, berättigar till teckning av en (1) nyemitterad Unit till kursen 6

aqurat.se för nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken

SEK per Unit. Varje Unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption 2016

särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon infor-

TO15. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

mation utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av Uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen emitteras högst 333 120 nya aktier,
som tillför Bolaget cirka 2 MSEK före emissionskostnader, samt högst 333 120

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av högst 333 120 aktier i Bolaget

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning

till en kurs om 6 SEK per aktie.

senast den 23 juni 2016. Teckning genom betalning skall göras antingen med den
förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller med den

UNITRÄTTER

inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande

Aktieägare i CEAB erhåller för varje (1) innehavd aktie en (1) Uniträtt (”UR”).

två alternativ:

Det krävs fem (5) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit, var och en bestående av
en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2016 TO15.

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi i det fall samtliga på
avstämningsdagen erhållna Uniträtter utnyttjas för teckning skall endast den

TECKNINGSKURS

förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant

Teckningskursen är 6,00 SEK per Unit. Teckningsoptionerna ges ut utan veder-

betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas.

lag. Courtage utgår ej.
2) Särskild anmälningssedel

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt till delt-

I det fall ett annat antal Uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emis-

agande i Företrädesemissionen är den 7 juni 2016. Sista dag för handel i CEABs

sionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att Uniträtter förvärvas

aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 2 juni 2016. Första

eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag

dag för handel i CEABs aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är

för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln

den 3 juni 2016.

uppge det antal Uniträtter som utnyttjas, antal Units som denne tecknar sig för

TECKNINGSTID

samt belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande
inbetalningsavin skall VP-konto anges som referens. Ofullständig eller felaktigt

Teckning av Units med stöd av Uniträtter skall ske under tiden från och med

ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmäln-

den 10 juni 2016 till och med den 23 juni 2016. Efter teckningstidens utgång blir

ingssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedanstående telefon-

outnyttjade Uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade Uni-

nummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller fax-

trätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering

as enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00

från Euroclear.

den 23 juni 2016. Anmälan är bindande.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Aqurat Fondkommission AB

Handel med Uniträtter äger rum på AktieTorget under perioden 10 juni 2016 till
och med den 21 juni 2016. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av
Uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya Units som de Uniträtter aktieägare
erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Erhållna Uniträtter måste antingen användas för teckning senast den 23 juni 2016 eller säljas
senast den 21 juni 2016 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 7
juni 2016 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktie-
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Ärende: CEAB
Box 7461

103 92 Stockholm

Fax: 08-684 05 801
Tfn: 08-684 05 800

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i CEAB är förvaltarregistrerade hos bank

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller information.

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Aus-

Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respek-

tralien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika) och vilka äger rätt

tive förvaltare.

att teckna Units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Ja-

För det fall inte samtliga Units tecknas med Uniträtter, dvs. företrädesrätt, ska

pan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika kommer inga Uniträtter att erbjudas inne-

styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av

havare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas

Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand

inget erbjudande att teckna Units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

ske till tecknare som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om de var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till

BETALDA OCH TECKNADE UNITS (”BTU”)

det antal Units som sådana personer tecknat i Emissionen och, i den mån detta

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket

inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som

normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en

tecknat Units utan stöd av Uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det

VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade Units (BTU) skett

antal Units som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte

på tecknarens VP-konto. Tecknade Units är bokförda som BTU på VP-kontot

kan ske, genom lottning.

tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Av praktiska hänsyn får styrelsen vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Anmälan om att teckna Units utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln
”Teckning utan stöd av Uniträtter” som finns att ladda ner från www.aqurat.se.

HANDEL I BTU
Handel med BTU äger rum på AktieTorget från och med den 10 juni 2016 fram

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av Units utan

till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade Units

företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner

är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad

från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av

hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 28, 2016.

dessa. Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om
förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER
Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske
vecka 28 2016, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avis-

så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

ering från Euroclear.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel ”Teckning
utan stöd av Uniträtter”, i det fall fler än en (1) sådan anmälningssedel insändes
kommer enbart den sist erhålla att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar
kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall vara Aqurat
Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 23 juni 2016. Anmälan
är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av Units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas
genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid
skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan. Notera att det
ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan Units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få
svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till
den som inte erhållit tilldelning.
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Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de
befintliga aktierna.

AKTIEBOK
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med
uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear
Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets Bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

HANDEL I AKTIEN
Aktierna i CEAB är listade på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet
CEAB och har ISIN-kod SE0007158902. De nya aktierna och teckningsoptionerna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och
teckningsoptioner sker.

UTSPÄDNING
Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från
1 665 600 till 1 998 720 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 17
procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier kommer att
öka med högst 333120 aktier till högst 2 331 840 aktier. Den totala utspädningseffekten om såväl Företrädesemissionen tecknas, samt teckningsoptioner nyttjas,
fullt ut, är cirka 29 procent.

TECKNINGSOPTIONERNA I KORTHET
En (1) teckningsoption av serie 2016 TO15 berättigar innehavaren till teckning
av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6 SEK. Teckning av aktier i
Bolaget med stöd av teckningsoptioner äger rum under perioden från och med
att emissionen registrerats på Bolagsverket samt att omvandling av aktier och
teckningsoptioner skett i Euroclear, vilket beräknas ske vecka 29, till och med
den 30 december 2016.
Bolaget avser att ansöka om upptagande av handel av teckningsoptionerna på
AktieTorget. Handeln beräknas påbörjas omkring vecka 29 eller så snart att emissionen registrerats på Bolagsverket samt att omvandling av aktier och teckningsoptioner skett i Euroclear. Villkoren för teckningsoptioner 2016 TO15 återfinns
i sin helhet i föreliggande Informationsmemorandum.

ÖVRIGT
Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden
för betalning. Teckning av nya Units, med eller utan stöd av Uniträtter, är bindande. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för ny Units kommer
Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande
100 kr återbetalas ej.
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Slutord
I nästan två år har jag varit VD för Community Entertainment Svenska
AB. Under den här perioden har jag skapat mig en bild av vad jag tror
behövs för att skapa en lönsam koncern.
Jag har tagit del av koncernens historik och erfarenhet, analyserat
reklam- och mediemarknaden, bedömt möjligheter, positionering,
trovärdighet, kvalitet och försökt analysera intrycken och den samlade
kompetensen vi innehar för att skapa mig ett helhetsintryck.
Utifrån det beslöt styrelsen för drygt ett år sedan om en förändrad
verksamhetsinriktning med ett nytt sätt att marknadsföra oss och
bearbeta vår fastställda målgrupper.
Jag kan stolt säga att det på den här korta tiden har gått över förväntan.
Det kommer jag kunna titta vem som helst rakt in i ögonen och säga.
Vårt företagsklimat och den kultur vi har byggt upp är magisk. Jag är
övertygad om att alla som är involverade inom koncernen säger samma
sak. Det ska vi utnyttja. Vi kommer att leta efter fler kompetenta
medarbetare som sprider den glädje vi får varje dag vi går till vår
arbetsplats.
Det är nämligen våra medarbetare som kommer att bidra till
framgången.
Tomas Järnstål - VD
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VILLKOR FÖR COMMUNITY ENTERTAINMENT SVENSKA AB:S TECKNINGSOPTIONER 2016 TO15

1. DEFINITIONER
I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:
”aktie”aktie i bolaget;
”bankdag”dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
”bolaget” Community Entertainment Svenska AB, organisationsnummer 556588-3229;
”Euroclear”Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvarare.
”kontoförande institut”betyder bank eller annan som medgetts rätt att vara kontoförande
institut enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken
Optionsinnehavare öppnat konto avseende Teckningsoptioner;
”marknadsnotering”notering av aktie på reglerad marknad eller handelsplattform inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet;
”Optionsinnehavare”avser innehavare av Teckningsoption;
”teckningsoption”rätt att teckna ny aktie mot betalning i pengar enligt dessa villkor;
”teckning”sådan teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption som avses i 14 kap
aktiebolagslagen; och ”teckningskurs”den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske.
2. TECKNINGSOPTIONER
Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 333 120.
3. AVSTÄMNINGSREGISTER OCH KONTOFÖRANDE INSTITUT
Teckningsoptionerna skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument varför inga fysiska optionsbevis kommer att utges.
4. TECKNING
Teckningsoptionsinnehavare ska äga rätt att från och med den 1 juli 2016 till och med den
30 december 2016, eller den tidigare dag som följer av avsnitt 7, för varje teckningsoption
teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie om sex (6) kronor.
Som framgår av avsnitt 7 kan omräkning ske av dels teckningskursen, dels det antal nya
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.
Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, som en och samma teckningsoptionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja.
Anmälan om teckning ska ske genom skriftlig anmälan till bolaget, eller till kontoförande
institut anvisat av Bolaget, varvid Optionsinnehavaren, på fastställd och av Bolaget eller
Kontoförande institut tillhandahållen anmälningssedel, ska ange det antal aktier som önskas
tecknas. Vederbörligen ifylld och undertecknad anmälningssedel ska tillställas Bolaget eller
Kontoförande institut på den adress som anges i anmälningssedeln så att den kommer Bolaget eller kontoförande institut till handa inom den period Teckning enligt första stycket
ovan får påkallas. Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas.
Har Bolaget eller Kontoförande institut inte mottagit Optionsinnehavarens skriftliga anmälan om Teckning inom den tid som anges i första stycket ovan, upphör rätten till Teckning.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom fem (5) Bankdagar efter det att anmälan om
Teckning ingivits till Bolaget, eller till Kontoförande institut anvisat av Bolaget, till ett av
Bolaget eller av Kontoförande institut angivet konto.
Efter Teckning verkställs tilldelning av Aktier genom att de nya aktierna upptas som interimsaktier i den av Euroclear förda aktieboken. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir
registreringen i Bolagets aktiebok slutgiltig. Som framgår av punkt 6 nedan kan tidpunkten
för sådan slutlig registrering i vissa fall komma att senareläggas.
5. UTDELNING PÅ NY AKTIE
Aktie som utgivits efter Teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats
hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
6. OMRÄKNING
Beträffande den rätt som ska tillkomma teckningsoptionsinnehavare i de situationer som
anges nedan ska följande gälla:
6.1 Genomför bolaget en fondemission, ska teckning, där anmälan om teckning görs på
sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämma som
beslutar om fondemissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier,
som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen.
Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad
teckningskurs liksom ett omräknat antal Aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.
Omräkningen utförs av bolaget enligt följande formler:

6.2 Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna, ska avsnitt 6.1 äga
motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear.
6.3 Genomför bolaget en nyemission, med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier, ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie som tillkommit
på grund av teckning med utnyttjande av Teckningsoption:
(i)Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande
eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om emissionen anges den
senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom Teckning
med utnyttjande av Teckningsoption, ska medföra rätt att deltaga i emissionen.
(ii)Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning – som påkallas på sådan tid att
Teckningen inte kan verkställas senast på tionde vardagen före den bolagsstämma som
beslutar om emissionen – verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning enligt detta
avsnitt 6.3, tredje sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas
interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen.
Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje
teckningsoption. Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formler:
omräknad Teckningskurs

=föregående Teckningskurs × Aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
		
aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på
teckningsrätten
omräknat antal Aktier som varje Tecknings-option berättigar till teckning av

= föregående antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av × (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)
		
Aktiens genomsnittskurs
Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen för Aktien vid marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig
betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:
Teckningsrättens värde

= det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet × (Aktiens
genomsnittskurs minus emissionskursen för den nya Aktien)
		
antalet Aktier före emissionsbeslutet
Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas
till noll.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av bolaget
två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs
därefter.
Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före
omräkning berättigar till teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom
noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkning kan berättiga till ytterligare aktier.
Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.
6.4 Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler, med företrädesrätt för aktieägarna, ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie som utgivits
vid Teckning med utnyttjande av Teckningsoption bestämmelserna i avsnitt 6.3 äga motsvarande tillämpning.
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på
varje Teckningsoption.
Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs
omräknad Teckningskurs
= föregående Teckningskurs × antalet Aktier före fondemissionen
antalet Aktier efter fondemissionen
omräknat antal Aktier som varje Tecknings-option berättigar till teckning av
= föregående Teckningskurs × Aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissions= föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av × antalet
beslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
Aktier efter fondemissionen
		
		
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde
antalet Aktier före fondemissionen
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antal aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans
beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

omräknat antal Aktier som varje Tecknings-option berättigar till teckning av
=föregående antal Aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av × (aktiens

genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde)
sammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 15 procent
		
av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då
Aktiens genomsnittskurs
styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan
utdelning, ska, vid Teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i avsnitt 6.3 angivits.
medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och
Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag unett omräknat antal Aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska
der teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiernas
betalkursen för teckningsrätten vid marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs
genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning).
ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av
Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formler:
vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av bolaget
omräknad Teckningskurs
två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs
därefter.
= föregående Teckningskurs × Aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat
25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär
antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i avsnitt 6.3 sista stycket äga motsvarande
utdelning (aktiens genomsnittskurs)
tillämpning.
		
Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie
6.5 Skulle bolaget i andra fall än som avses i avsnitt 6.1-6.4 lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § första stycket aktiebolagslagen eller
omräknat antal Aktier som varje Tecknings-option berättigar till teckning av
bolagsordningen, av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta
att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter
= föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av × (Aktiens
utan vederlag (erbjudandet), ska vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhålgenomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie)
len aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs
		
och ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.
Aktiens genomsnittskurs
Omräkningen ska utföras av bolaget enligt följande formler:
Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under
omräknad Teckningskurs
respektive period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade
högsta och lägsta betalkursen för aktien vid marknadsnotering. I avsaknad av notering av
= föregående Teckningskurs × Aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudanbetalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan
det fastställda anmälningstiden (Aktiens genomsnittskurs)
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
		
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrätDen enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av bolaget
tens värde)
två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar räknat från och
med den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och ska tillämpas vid
omräknat antal Aktier som varje Tecknings-option berättigar till teckning av
Teckning som verkställs därefter.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat
= föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av × (Aktiens
antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i avsnitt 6.3 sista stycket äga motsvarande
genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde)
tillämpning.
		
6.8Om bolagets aktiekapital minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är
Aktiens genomsnittskurs
obligatorisk, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje
Teckningsoption ger rätt att teckna.
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i avsnitt 6.3 angivits.
Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formler:
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av
rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde
ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden
omräknad teckningskurs
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för
inköpsrätterna vid marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den
= föregående Teckningskurs × Aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om
som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs
25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning
eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
(aktiens genomsnittskurs)
		
För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie
som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av teckningskursen och antal
aktier ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges i detta avsnitt
6.5, varvid följande ska gälla. Om marknadsnotering sker av de värdepapper eller rättigheter
omräknat antal Aktier som varje Tecknings-option berättigar till teckning av
som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara
genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag för
= föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av × (Aktiens
marknadsnotering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie)
betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i förekom		
mande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I
Aktiens genomsnittskurs
avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkninAktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i avsnitt 6.3.
gen. Vid omräkning av teckningskursen och antal aktier enligt detta stycke, ska nämnda
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska i stället
period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden
för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas
enligt detta avsnitt 6.5.
enligt följande:
Om marknadsnotering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna,
ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av
den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit
till följd av erbjudandet.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av bolaget
snarast möjligt efter det att värdet av rätten till deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och
ska tillämpas vid teckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat
antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i avsnitt 6.3 sista stycket äga motsvarande
tillämpning.
6.6Genomför bolaget en nyemission eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler, med företrädesrätt för aktieägarna, äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare av
teckningsoptioner samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid
ska varje innehavare av teckningsoptioner, oaktat sålunda att teckning inte verkställts, anses
vara ägare till det antal aktier som innehavaren av teckningsoptioner skulle ha erhållit, om
teckning verkställts efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.
Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i avsnitt 6.5,
ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som
innehavaren av teckningsoptioner ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter
den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.
Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna av teckningsoptioner företrädesrätt i enlighet
med bestämmelserna i detta avsnitt 6.6, ska någon omräkning enligt avsnitt 6.3, 6.4 eller 6.5
av teckningskursen och det antal aktier som belöper på varje teckningsoption inte äga rum.
6.7 Beslutas om utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, till-

beräknat återbetalningsbelopp per Aktie

= det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga
marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras
utan rätt till återbetalning (Aktiens genomsnittskurs)
		
det antal Aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i avsnitt 6.3.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av bolaget
två bankdagar efter utgången av den första ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och
ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat
antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i avsnitt 6.3 sista stycket äga motsvarande
tillämpning.
Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, men där, enligt bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa
med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och antal aktier ske
med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges i detta avsnitt 6.8.
6.9 Genomför bolaget åtgärd som avses i avsnitt 6.1-6.5, 6.7 eller 6.8 och skulle, enligt
bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna av Teckningsoptioner erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska bolaget, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke
därtill, genomföra omräkningen av Teckningskursen och antalet aktier på sätt bolaget finner

ändamålsenligt i syfte att omräkningen av Teckningskursen och antalet aktier leder till ett
skäligt resultat, dock att sådan omräkning inte får utfalla till nackdel för Teckningsoptionsinnehavare.
6.10 Vid omräkning enligt ovan ska Teckningskurs avrundas till helt tiotal öre, varvid fem
öre ska avrundas uppåt, samt antalet aktier avrundas till två decimaler.
6.11Äger aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i bolaget att majoritetsägaren, enligt vid
var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående Aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska bolaget, för det fall
att sista dag för Teckning enligt avsnitt 3 infaller efter det att sådan avsikt offentliggjorts,
fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom
60 dagar från offentliggörandet av denna avsikt.
Efter det att slutdagen fastställts ska, oavsett vad som i avsnitt 3 sägs om tidigaste tidpunkt
för påkallande av teckning, innehavare av teckningsoptioner äga rätt att påkalla Teckning
fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända innehavarna av Teckningsoptioner om denna rätt samt att Teckning
inte får påkallas efter slutdagen.
Om majoritetsägaren påkallat tvångsinlösen och överenskommelse om inlösen inte kunnat
träffas får enligt 22 kap 26 § 2 st aktiebolagslagen Teckning inte ske förrän inlösentvisten
har avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft. Om Teckningstiden enligt avsnitt
3 löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter har innehavare av Teckningsoption
ändå rätt att utnyttja Teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann
laga kraft.
6.12 Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i bolaget och avser bolagets styrelse att
upprätta en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, ska bolaget, för det fall att sista
dag för Teckning enligt avsnitt 3 infaller efter det att sådan avsikt föreligger, fastställa en ny
sista dag för påkallande av teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från
det att sådan avsikt förelåg eller, om offentliggörande av sådan avsikt skett, från offentliggörandet.
Efter det att slutdagen fastställts ska, oavsett vad som i avsnitt 3 sägs om tidigaste tidpunkt
för påkallande av Teckning, innehavare av Teckningsoptioner äga rätt att påkalla Teckning
fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända innehavarna av Teckningsoptioner om denna rätt samt att Teckning
inte får påkallas efter slutdagen.
6.13 Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, eller
samtliga aktieägare i deltagande bolag underteckna fusionsplan i enlighet med fjärde stycket
i nämnda paragraf, varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, får Teckning inte därefter
påkallas.
Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska de
kända innehavarna av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om den
avsedda fusionen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet
i den avsedda fusionsplanen samt ska optionsinnehavarna erinras om att teckning inte får
påkallas sedan slutligt beslut fattats om fusion eller sedan fusionsplanen undertecknats av
aktieägarna.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska innehavare av teckningsoptioner, oavsett vad som i avsnitt 3 sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av teckning,
äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten,
förutsatt att teckning kan verkställas senast på tjugonde dagen före den bolagsstämma vid
vilken fusionsplanen ska godkännas respektive före den dag då aktieägarna undertecknar
fusionsplanen.
6.14 Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen,
varigenom bolaget ska delas genom att samtliga bolagets tillgångar och skulder övertas av
ett eller flera andra bolag, får teckning inte därefter påkallas.
Senast två månader innan bolaget tar slutligt ställning till fråga om delning enligt ovan, ska
de kända innehavarna av Teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om
den avsedda delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska optionsinnehavarna erinras om att teckning
inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning eller sedan delningsplanen undertecknats
av aktieägarna.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska innehavare av
teckningsoptioner, oavsett vad som i avsnitt 3 sägs om tidigaste tidpunkt för teckning, äga
rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan
verkställas senast på tjugonde vardagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen
ska godkännas respektive före den dag då aktieägarna undertecknar delningsplanen.
6.15 Beslutas att bolaget ska träda i likvidation får, oavsett likvidationsgrunden, teckning
inte därefter påkallas. Rätten att påkalla teckning upphör i och med likvidationsbeslutet,
oavsett sålunda att detta inte ha vunnit laga kraft.
Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget ska gå i frivillig
likvidation, ska de kända innehavarna av teckningsoptioner genom skriftligt meddelande
underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att
teckning inte får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska innehavare av
teckningsoptioner, oavsett vad som i avsnitt 3 sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av
teckning, äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att
teckning kan verkställas senast på tionde vardagen före den bolagsstämma vid vilken frågan
om bolagets likvidation ska behandlas.
6.16 Oavsett vad i avsnitt 6.11-6.15 sagts om att teckning inte får påkallas efter utgången av
ny slutdag vid tvångsinlösen eller fusion, godkännande eller undertecknande av fusionsplan
eller delningsplan eller beslut om likvidation, ska rätten att påkalla teckning åter inträda
för det fall tvångsinlösen, fusionen eller delningen inte genomförs eller att likvidationen

upphör.
6.17 För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får teckning inte därefter påkallas.
Om emellertid konkursbeslutet häves, får teckning återigen påkallas.
7. SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET
Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i avsnitt 6 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.
8. FÖRVALTARE
För teckningsoptioner som är förvaltarregistrerade enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479) ska vid tillämplig av dessa villkor förvaltaren betraktas som
Optionsinnehavare.
9. MEDDELANDEN
Meddelanden rörande dessa optionsvillkor ska tillställas varje teckningsoptionsinnehavare
och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.
10. ÄNDRING AV VILLKOR
Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning,
domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt, enligt bolagets
bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och teckningsoptionsinnehavares rättigheter inte i något hänseende försämras.
11. SEKRETESS
Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om teckningsoptionsinnehavare.
Bolaget har rätt till insyn i det av Euroclear förda avstämningsregistret över Optionsinnehavare och att i samband därmed erhålla uppgifter avseende bland annat namn, person- eller
organisationsnummer, adress och antal innehavda Teckningsoptioner för respektive Optionsinnehavare.
12. FORCE MAJEURE
I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget, Kontoförande institut och/eller Euroclear gäller – beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna
i lagen om kontoföring av finansiella instrument- att ansvarighet inte kan göras gällande
mot bolaget för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget
vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Inte heller är Bolaget, Kontoförande institut och/eller Euroclear skyldigt att i andra fall
ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, eller i förekommande fall Kontoförande institut
eller Euroclear, varit normalt aktsamt. Bolaget, Kontoförande institut och/eller Euroclear är
inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.
Föreligger hinder för Bolaget, Kontoförande institut och/eller Euroclear att vidta åtgärd enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.
13. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM
Svensk lag gäller för dessa teckningsoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor.
Tvist i anledning av dessa optionsvillkor ska avgöras av allmän domstol med Stockholms
tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som Bolaget skriftligen godkänner.

