














2. Om Bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap aktiebolagslagen genom att godkänna delningsplan, varigenom
samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag och Bolaget därvid upplöses utan
likvidation, får anmälan om teckning inte ske därefter.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt föregående stycke, skall innehavaren 
underrättas om delningsplanen i enlighet med§ 9 nedan. Meddelandet skall innehålla en redogörelse för det 
huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt en erinran om att anmälan om teckning inte får ske sedan 
slutligt beslut fattats om delning i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad anges i § 3 ovan 
om den tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då 
meddelandet lämnats om delningsplanen, förutsatt att teckning kan verkställas senast femte vardagen före den 
bolagsstämma, vid vilken delning skall beslutas jämlikt 24 kap aktiebolagslagen. 

M. Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna§ 7 ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför
avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda
till att den ekonomiska kompensation som innehavarna av optionsrätter erhåller i förhållande till aktieägarna inte är
skälig, skall Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av
teckningskursen och antalet aktier på sätt Bolagets av bolagsstämman valda revisorer finner ändamålsenligt i syfte att
omräkningen av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

N. Vid omräkning enligt ovan skall teckningskurs avrundas till helt öre, varvid ett halvt öre skall avrundas uppåt, samt
antalet aktier avrundas till två decimaler.

0. Oavsett vad under mom. I., J., K. och L. ovan sagts om att aktieteckning ej får påkallas efter beslut om likvidation,
godkännande av fusionsplan eller delningsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion eller delning, skall rätten att
påkalla aktieteckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen ej
genomförs.

P. För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får aktieteckning ej därefter påkallas. Om emellertid
konkursbeslutet häves av högre rätt, får aktieteckning återigen påkallas.

§ 8 SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i§ 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen
till belopp understigande de tidigare aktiernas kvotvärde.

§ 9 MEDDELANDEN

Meddelanden rörande optionsrätterna skall tillställas innehavare av optionsrätter som meddelat sin postadress till Bolaget.

§ 10 ÄNDRING AV VILLKOR

Bolaget äger rätt att ändra innehavares av optionsrättsvillkor i den mån lagstiftning, domstols-avgörande eller myndighets
beslut så kräver eller om det i övrigt - enligt Bolagets bedömning- av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och
innehavares av optionsrätt rättigheter inte försämras.

§ 11 SEKRETESS

Bolaget eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare.

Bolaget har rätt att ur det av Euroclear förda avstämningsregistret över optionsrätter erhålla uppgifter avseende bl a namn, 
adress och antal innehavda optionsrätter för Optionsinnehavare. 

§ 12 TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för dessa optionsrätter och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan skall väckas vid Stockholms
tingsrätt eller vid sådant annat forum som skriftligen accepterats av Bolaget.

§ 13 FORCE MAJEURE

Ifråga om de på Bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande 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.

 
 


