
 

 

Protokoll fört vid extra 

bolagsstämma i Wntresearch AB, 

org. nr 556738-7864, den 12 

december 2022. 

 Stämman öppnas 

Styrelseordförande Christer Nordstedt öppnade stämman.  

 Val av ordförande vid stämman 

Styrelseordförande Christer Nordstedt valdes till ordförande vid stämman i enlighet 

med styrelsens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman. 

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om till-

fälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, 

innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att 

rösta på förhand, så kallad poströstning.  

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning fram-

går av Bilaga 1 respektive Bilaga 2. 

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen 

som omfattas av förhandsröster framgår av Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som 

anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121). Det noterades särskilt att ingen aktieägare 

meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen 

ska anstå till fortsatt bolagsstämma. 

 Upprättande och godkännande av röstlängd  

Förteckning enligt Bilaga 4 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. 

 Godkännande av dagordningen 

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning att 

gälla som dagordning för stämman. 

 Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet 

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Anders Tidfors 

valdes till sådan justeringsperson. Det noterades att justeringspersonens uppdrag 

även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt 

återgivna i protokollet. 

 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebo-

lagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 november 



 

 

2022, att kallelsen sedan den 8 november 2022 funnits tillgänglig på bolagets hem-

sida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 14 no-

vember 2022. 

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad. 

 Beslut om ändring av bolagsordningen 

Det noterades att styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen, Bilaga 5, 

framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida sedan 

den 8 november 2022, samt skickats till de aktieägare som begärt det.   

Det beslutades därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5. Det noterades att 

beslutet var enhälligt.  

 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units 

Det noterades att styrelsens förslag avseende godkännande av styrelsens beslut om 

företrädesemission av units, Bilaga 6, samt anslutande handlingar enligt 13 kap. 6 § 

och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, framlagts genom att förslaget och handlingarna hål-

lits tillgängliga på bolagets kontor och dess hemsida sedan den 8 november 2022, 

samt skickats till de aktieägare som begärt det.   

Det beslutades därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 6. Det noterades att 

beslutet var enhälligt. 

 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och 

teckningsoptioner 

Det noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta 

om emission av aktier och teckningsoptioner, Bilaga 7, framlagts genom att det hål-

lits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida sedan den 8 november 2022, 

samt skickats till de aktieägare som begärt det.   

Det beslutades därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 7. Det noterades att 

beslutet var enhälligt. 

 Stämmans avslutande 

Ordföranden förklarade stämman avslutad.  

___________________ 

 

 

 

 



 

 

Vid protokollet:   Justeras:    

 

 

Christer Nordstedt  Anders Tidfors    

(Ordförande)   
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Pressmeddelande 

Malmö, 8 november 2022 

Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB 
 
Aktieägarna i Wntresearch AB, org. nr 556738-7864, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen 
den 12 december 2022. 
 
Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd 
av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, om-
bud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att 
aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av stämman fattade 
besluten offentliggörs måndagen den 12 december 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slut-
ligt sammanställt. 
 
Anmälan m.m. 
Aktieägare som önskar delta i stämman genom förhandsröstning ska: 

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 december 
2022;  

• dels ha anmält sitt deltagande senast fredagen den 9 december 2022 genom att ha avgett sin 
förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att 
förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.   

 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos för-
valtaren, för att äga rätt att delta vid stämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken 
i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört röst-
rättsregistreringen senast tisdagen den 6 december 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar så-
dan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 
 
Förhandsröstning 
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning en-
ligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och före-
ningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på 
bolagets hemsida (www.wntresearch.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stäm-
man. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 9 december 2022. Det 
ifyllda formuläret ska skickas till Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Stora Södergatan 15, 222 23 Lund. 
Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@wntresearch.com. Om 
aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieäga-
ren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.wntrese-
arch.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling 
biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. 
Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.  
 
Förslag till dagordning: 

0. Stämman öppnas. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordningen. 
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Beslut om ändring av bolagsordningen. 
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units. 
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner. 

http://www.wntresearch.com/
mailto:bolagsstamma@wntresearch.com
http://www.wntresearch.com/
http://www.wntresearch.com/
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9. Stämmans avslutande. 
 
Beslutsförslag i korthet 
 
Val av ordförande vid stämman (punkt 1) 
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Christer Nordstedt väljs till ordförande vid stämman eller, 
vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. 
 
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2) 
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolags-
stämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringspersonen. 
 
Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet (punkt 4) 
Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Anders Tidfors eller, vid 
dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar 
även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.   
 
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6) 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande: 
 
§ 4 Aktiekapital  
 
Nuvarande lydelse 
Aktiekapitalet skall vara lägst 5 267 565 kronor och högst 21 070 260 kronor.  
 
Föreslagen lydelse 
Aktiekapitalet skall vara lägst 16 650 000 kronor och högst 66 600 000 kronor. 
 
§ 5 Antal aktier  
 
Nuvarande lydelse 
Antalet aktier skall vara lägst 58 528 500 och högst 234 114 000 stycken. 
 
Föreslagen lydelse 
Antalet aktier skall vara lägst 185 000 000 och högst 740 000 000 stycken. 
 
Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar att god-
känna styrelsens beslut om företrädesemission av units i enlighet med styrelsens förslag till stämman. 
 
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units (punkt 7) 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 8 november 2022 om 
emission av högst 133 235 987 units bestående av aktier och teckningsoptioner på följande villkor: 
 
1. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption serie TO 6 (”TO 6”). Totalt om-

fattar emissionen högst 133 235 987 aktier och högst 133 235 987 TO 6.  
 

2. Emissionskursen för varje unit ska vara 0,30 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per ak-
tie om 0,30 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria över-
kursfonden. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. 
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3. Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter 
för att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är regi-
strerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per av-
stämningsdagen. 
 

4. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med företrä-
desrätt ska vara den 15 december 2022. 

 
5. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av 

en (1) unit. 
 

6. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom 
ramen för emissionens högsta belopp ske: 

 
(i) i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var 

aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av 
units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut 
ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av 
de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teck-
ning av units;  
 

(ii) i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och 
för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i för-
hållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och  

 
(iii) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, 

i proportion till sådana garantiåtaganden. 
 

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom 
lottning. 

 
7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden 19 de-

cember 2022 – 6 januari 2023. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren upp-
drar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista av-
seende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.  
Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid 
som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uni-
trätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till teckna-
ren genom avräkningsnota.  
 
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.  
 

8. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. 
Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna 
och teckningsoptionerna att skiljas åt.  
 

9. De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning från och med den första 
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet. 

 
10. För TO 6 och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor: 

 
(a) En (1) TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgå-

ende till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under 
perioden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023, dock 
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lägst aktiens kvotvärde (0,09 kronor) och högst 0,80 kronor. Teckningskursen ska av-
rundas till närmaste heltal öre. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillfö-
ras den fria överkursfonden. 
 

(b) Teckningskursen och det antal aktier som varje TO 6 ger rätt att teckna ska vara före-
mål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, 
företrädesemission och liknande händelser. 

 
(c) TO 6 ska kunna utnyttjas under perioden från och med den 6 september 2023 till och 

med den 20 september 2023. 
 

(d) Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den 
första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i 
sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.  
 

11. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att 
öka med högst 11 991 238,83 kronor. 
 

12. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 6 som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet 
att öka med högst 11 991 238,83 kronor. 

 
13. Beslutet om företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital 

och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bo-
lagsstämman. 

 
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emiss-
ionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear 
Sweden AB. 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner 
(punkt 8) 
I syfte att möjliggöra emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning 
till de som ingått garantiförbindelser (”Garanterna”) för att säkerställa den företrädesmissionen av units 
som beslutades av styrelsen den 8 november 2022, och som föreslås godkännas under punkten 7 på 
dagordningen (”Företrädesemissionen”), föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrel-
sen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier 
och teckningsoptioner till Garanterna.  
 
Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen 
innebärande att varje unit ska bestå av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 6, dock ska teck-
ningskursen per unit motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Spot-
light Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 19 december 
2022 – 6 januari 2023), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. 
 
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna ge-
nomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och teckningsoptioner 
som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet 
aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att 
utge till Garanterna. 
 
Beslutet om bemyndigande i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman be-
slutar att godkänna Företrädesemissionen i enlighet med styrelsens förslag till stämman. 
 
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
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Övrigt 
Fullständiga förslag till beslut samt anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen, framläggs genom att 
de hålls tillgängliga på adress Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Stora Södergatan 15, 222 23 Lund 
och på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) senast från och med två veckor före stämman samt 
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken till-
handahålls på adress som ovan. 
 
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det 
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på be-
dömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post 
till bolagsstamma@wntresearch.com eller via post till Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Stora Söder-
gatan 15, 222 23 Lund senast fredagen den 2 december 2022. Upplysningarna lämnas genom att de 
hålls tillgängliga på adress som ovan samt på bolagets hemsida (www.wntresearch.com), senast ons-
dagen den 7 december 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har be-
gärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress. 
 
Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 133 235 987. Bolaget innehar inga 
egna aktier. 
 
Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Le-
gal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.   
 

__________________ 
Malmö i november 2022 
Wntresearch AB (publ) 

STYRELSEN 
 
För vidare upplysningar: 
Pernilla Sandwall, VD 
Tel: +46 (0)706306519 
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com 
 
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 
november 2022. 
 
Om WntResearch 
WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling 
av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, 
som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. 
WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att 
minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. 
Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra 
uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en 
unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-
studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox, på 
patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. 
 
WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information 
se: www.wntresearch.com 
 
Följ WntResearch på Linked in  
 

http://www.wntresearch.com/
mailto:bolagsstamma@wntresearch.com
http://www.wntresearch.com/
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
http://www.wntresearch.com/
https://www.linkedin.com/company/wntresearch-ab/
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Anmälan och formulär för förhandsröstning 
genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- 
och föreningsstämmor. 
 
Wntresearch AB tillhanda senast fredagen den 9 december 2022.  
 
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Wntresearch 
AB, org. nr 556738-7864, vid extra bolagsstämma måndagen den 12 december 2022. Rösträtten utövas på det sätt 
som framgår av markerade svarsalternativ enligt Bilaga 1 nedan. 
 

Aktieägarens namn: 

 

Person- eller organisationsnummer: 

 
Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verk-
ställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhands-
röst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut. 
 
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd 
fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad. 
 

Ort och datum: 

 

Namnteckning: 

 

Namnförtydligande: 

 

Telefonnummer: 

 

E-post: 

 

 
Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia 
av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, bifogas. Detsamma gäller 
om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. 
 
Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Stora Söder-
gatan 15, 222 23 Lund eller via e-post: bolagsstamma@wntresearch.com. Det ifyllda formuläret måste vara Wntre-
search AB tillhanda senast fredagen den 9 december 2022.  
 
I Bilaga 1 ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de an-
givna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, 
vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner 
eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kom-
mer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två for-
mulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt 
eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallel-
sen till den extra bolagsstämman och fullständiga förslag, tillgängliga på bolagets hemsida (www.wntresearch.com).   
 
Vid frågor, vänligen kontakta kontakta Anders Tidfors på e-postadress bolagsstamma@wntresearch.com eller tele-
fonnummer +46 (0)702-295 810. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.   
 
Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till den extra bolagsstämman. Observera 
att en förutsättning för att en förhandsröst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är registrerad i 
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken inför den extra bolagsstämman. Närmare instruktioner 
om detta finns i kallelsen till den extra bolagsstämman. 
 
Formuläret för förhandsröstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Wntresearch AB på adress enligt 
ovan eller via e-post: bolagsstamma@wntresearch.com, senast fredagen den 9 december 2022. 

 
Bilaga 1 följer på nästa sida

mailto:bolagsstamma@wntresearch.com
http://www.wntresearch.com/
mailto:bolagsstamma@wntresearch.com
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
mailto:bolagsstamma@wntresearch.com
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Bilaga 1 – Svarsformulär för förhandsröstning vid extra bolags-

stämma i Wntresearch AB den 12 december 2022 
 
Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de förslag som anges i kallelsen till den extra 
bolagsstämman. 

 
1. Val av ordförande vid stämman Ja ☐ Nej ☐ 

   

2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja ☐ Nej ☐ 

   

3. Godkännande av dagordningen Ja ☐ Nej ☐ 

   

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet Ja ☐ Nej ☐ 

   

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja ☐ Nej ☐ 

   

6. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja ☐ Nej ☐ 

   

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units Ja ☐ Nej ☐ 

   

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsopt-

ioner 
Ja ☐ Nej ☐ 

   

 

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ska anstå till fortsatt bolagsstämma  

(ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)   

   

Ange punkt eller punkter (använd siffror):    

 
____________________ 



 

 

Bilaga 3 



Wntresearch AB

Totalt

Företrädda aktier 13 894 026          

Företrädda röster 13 894 026          

Aktiekapital 11 991 238,83     

Röster Aktier % av avgivna röster % av företrädda aktier % av kapitalet 

För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot Ej avg./för.

1. Val av ordförande vid stämman

13 894 026  -               -                  13 894 026          -                 -                 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 10,43% 0,00% 89,57%

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

13 894 026  -               -                  13 894 026          -                 -                 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 10,43% 0,00% 89,57%

3. Godkännande av dagordningen

13 894 026  -               -                  13 894 026          -                 -                 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 10,43% 0,00% 89,57%

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

13 894 026  -               -                  13 894 026          -                 -                 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 10,43% 0,00% 89,57%

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

13 894 026  -               -                  13 894 026          -                 -                 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 10,43% 0,00% 89,57%

13 894 026  -               -                  13 894 026          -                 -                 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 10,43% 0,00% 89,57%

13 894 026  -               -                  13 894 026          -                 -                 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 10,43% 0,00% 89,57%

13 894 026  -               -                  13 894 026          -                 -                 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 10,43% 0,00% 89,57%

Slutredovisning av förhandsröster enligt 26 § lagen (2022:121) om 

tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och 

teckningsoptioner



 

 

Bilaga 5 
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Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 
 
Styrelsen för Wntresearch AB, org. nr 556738-7864, föreslår att extra bolagsstämma den 12 december 
2022 beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande: 
 
§ 4 Aktiekapital  
 
Nuvarande lydelse 
Aktiekapitalet skall vara lägst 5 267 565 kronor och högst 21 070 260 kronor.  
 
Föreslagen lydelse 
Aktiekapitalet skall vara lägst 16 650 000 kronor och högst 66 600 000 kronor. 
 
§ 5 Antal aktier  
 
Nuvarande lydelse 
Antalet aktier skall vara lägst 58 528 500 och högst 234 114 000 stycken. 
 
Föreslagen lydelse 
Antalet aktier skall vara lägst 185 000 000 och högst 740 000 000 stycken. 
 
Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A. 

 
____________________ 

 
Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att den extra bolagsstämman be-
slutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units i enlighet med styrelsens förslag till 
den extra bolagsstämman. 

____________________ 
 
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman. 
 
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet 
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 

____________________ 
 

Malmö i november 2022 
Styrelsen för Wntresearch AB (publ)



 
 

 

Bilaga A 
Bolagsordning för Wntresearch AB 

Org. nr: 556738-7864 

 

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Wntresearch AB. Bolaget är publikt (publ). 

 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun. 

 

§ 3 Verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att patentera uppfinningar och förädla uppfinningar till kommersiellt 

attraktiva patent samt bland annat licensiera dessa för vidare exploatering hos annan part samt därmed 

förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall vara lägst 16 650 000 kronor och högst 66 600 000 kronor. 
 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 185 000 000 och högst 740 000 000 stycken. 

 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter. 

 

§ 7 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en 

eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. 

 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets 

webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle 

upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri. 

 

§ 9 Anmälan till stämma 

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen 

till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 

nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

 

§ 10 Årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordningen. 

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 



 
 

 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut 

a)  om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning 

och koncernbalansräkning; 

b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 

c)  om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag 

och eventuella revisorssuppleanter. 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 11 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12. 

 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

_______________________ 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 
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Beslut om företrädesemission av units under förutsätt-

ning av extra bolagsstämmas godkännande 
 
Styrelsen för Wntresearch AB, org. nr 556738-7864, beslutar, under förutsättning av godkännande från 

extra bolagsstämma den 12 december 2022, härmed om emission av högst 133 235 987 units bestående 

av aktier och teckningsoptioner på följande villkor: 

1. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption serie TO 6 (”TO 6”). Totalt om-

fattar emissionen högst 133 235 987 aktier och högst 133 235 987 TO 6.  

2. Emissionskursen för varje unit ska vara 0,30 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per ak-

tie om 0,30 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria över-

kursfonden. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.  

3. Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter 

för att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är regi-

strerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per av-

stämningsdagen. 

4. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med företrä-

desrätt ska vara den 15 december 2022. 

5. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av 

en (1) unit. 

6. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom 

ramen för emissionens högsta belopp ske: 

(i) i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var ak-

tieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av 

units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut 

ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av 

de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teck-

ning av units;  

(ii) i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och 

för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i för-

hållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och  

(iii) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, 

i proportion till sådana garantiåtaganden. 

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom 

lottning. 

7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden 19 de-

cember 2022 – 6 januari 2023. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren upp-

drar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista av-

seende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.  
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Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid 

som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uni-

trätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till teckna-

ren genom avräkningsnota.  

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.  

8. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. 

Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna 

och teckningsoptionerna att skiljas åt.  

9. De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning från och med den första 

avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet. 

10. För TO 6 och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för 

teckningsoptioner serie TO 6 i Wntresearch AB (Bilaga A). Av optionsvillkoren följer bland an-

nat: 

(a) att en (1) TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning upp-

gående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under 

perioden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023, dock 

lägst aktiens kvotvärde (0,09 kronor) och högst 0,80 kronor. Teckningskursen ska av-

rundas till närmaste heltal öre. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillfö-

ras den fria överkursfonden; 

(b) att teckningskursen och det antal aktier som varje TO 6 ger rätt att teckna kan bli före-

mål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; 

(c) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 6 september 2023 till 

och med den 20 september 2023; 

(d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller se-

nareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och 

(e) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdel-

ning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.  

11. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att 

öka med högst 11 991 238,83 kronor. 

12. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 6 som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet 

att öka med högst 11 991 238,83 kronor. 

13. Beslutet om företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital 

och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bo-

lagsstämman. 

14. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar 

av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsver-

ket och Euroclear Sweden AB. 

15. Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats. 
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____________________ 
 

Malmö den 8 november 2022 
Styrelsen för Wntresearch AB (publ)



 
 

 

Bilaga A 

Villkor för teckningsoptioner serie TO 6 i Wntresearch 

AB 

1. Definitioner 

I dessa villkor betyder: 

”aktiebolagslagen” aktiebolagslagen (2005:551).  

”avstämningskonto” värdepapperskonto hos Euroclear där respektive 

optionsinnehavares innehav av teckningsoptioner 

är registrerat eller, i förekommande fall, innehav 

av aktier i bolaget som tillkommer genom teck-

ning ska registreras. 

”bankdag” dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän 

helgdag i Sverige eller som beträffande betalning 

av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag 

i Sverige. 

”banken” den bank eller det kontoförande institut som bo-

laget från tid till annan utser att handha vissa 

uppgifter enligt dessa villkor. 

”bolaget” Wntresearch AB, org. nr 556738-7864. 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB. 

”marknadsnotering” i samband med aktie, värdepapper eller annan 

rättighet, notering genom utgivarens försorg av 

sådan aktie, värdepapper eller annan rättighet på 

en reglerad marknad eller någon annan organise-

rad marknadsplats. 

”optionsinnehavare” den som är registrerad på avstämningskonto som 

innehavare av teckningsoption. 

”teckning” teckning, med utnyttjande av teckningsoption, av 

nya aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt 

dessa villkor. 

”teckningskurs” den kurs till vilken teckning får ske enligt dessa 

villkor.  



 
 

 

”teckningsoption” rätt att enligt dessa villkor teckna nya aktier i bo-

laget mot betalning i pengar enligt dessa villkor. 

”teckningsperiod” den period under vilken teckning får ske enligt 

dessa villkor. 

2. Antal teckningsoptioner, registrering m.m. 

Det sammanlagda antalet teckningsoptioner uppgår till högst det antal som följer av rele-

vanta emissionsbeslut.  

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen 

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, varför 

några fysiska teckningsoptionsbevis inte kommer att ges ut. Teckningsoptionerna registreras 

för optionsinnehavarnas räkning på deras respektive avstämningskonto. Registrering avse-

ende teckningsoptionerna till följd av åtgärd enligt punkterna 6, 8 eller 12 nedan ombesörjs 

av banken. Optionsinnehavarens begäran om annan registrering ska göras till det kontofö-

rande institut hos vilket optionsinnehavaren öppnat avstämningskonto. 

Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor. 

3. Rätt att teckna nya aktier 

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning 

uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under 

perioden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023, dock lägst 

aktiens kvotvärde (0,09 kronor) och högst 0,80 kronor. Teckningskursen ska avrundas till 

närmaste heltal öre. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria 

överkursfonden.    

Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli 

föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan. Om tillämpningen av 

dessa bestämmelser skulle medföra att teckningskursen kommer att understiga då utestå-

ende aktiers då gällande kvotvärde ska teckningskursen i stället motsvara då utestående ak-

tiers då gällande kvotvärde. 

4. Teckning 

Teckning får ske endast under perioden från och med den 6 september 2023 till och med 

den 20 september 2023. 

Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i enlighet med bestäm-

melserna i punkt 8 nedan.  



 
 

 

Teckning kan ske endast av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet tecknings-

optioner, som är registrerade på samma avstämningskonto och som samtidigt utnyttjas av 

en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna. 

Teckning sker genom att fastställd och av bolaget eller banken tillhandahållen anmälningsse-

del (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till bolaget eller banken på 

i anmälningssedeln angiven adress. 

Kommer inte sådan anmälningssedel (teckningslista) bolaget eller banken till handa inom 

teckningsperioden upphör teckningsoptionen. 

Teckning är bindande och kan inte återkallas. 

5. Betalning 

Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teckningen avser. Be-

talning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto. 

6. Verkställande av teckning 

Sedan teckning skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 4 och 5 ovan verkställs 

teckningen. Därvid bortses från eventuellt överskjutande del av teckningsoption som enligt 

tredje stycket i punkt 4 ovan inte får utnyttjas för teckning. Sådan överskjutande del upphör 

i och med teckningen. 

Teckning verkställs genom att styrelsen för bolaget beslutar att tilldela optionsinnehavaren 

de nya aktierna, varefter de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok (som förs av Euroclear) 

och på optionsinnehavarens avstämningskonto såsom interimsaktier. Sedan registrering 

skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på avstämning-

skontot slutgiltig. 

Som framgår av punkt 8 nedan får teckning i vissa fall verkställas först efter viss senare tid-

punkt och då med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som 

varje teckningsoption ger rätt att teckna. 

7. Utdelning på ny aktie  

Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första av-

stämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan ut-

sträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok. 



 
 

 

8. Omräkning av teckningskursen och antal aktier m.m. 

8.1 Fondemission 

Genomför bolaget en fondemission ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan 

verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som 

interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma 

som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen.  

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt att 

delta i fondemissionen.  

Om fondemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter 

emissionsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i bolaget före fond-

emissionen) / (antalet aktier i bolaget efter fondemissionen) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet aktier i bolaget efter fonde-

missionen) / (antalet aktier i bolaget före fondemissionen) 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade 

antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två 

bankdagar efter emissionsbeslutet samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstäm-

ningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först efter avstämningsdagen för fond-

emissionen. Dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på av-

stämningskonto och ger inte rätt till deltagande i emissionen. 

När omräkning enligt ovan ska ske före det att teckningskursen fastställts enligt punkt 3 

ovan ska omräkningen av teckningskursen endast avse den högsta teckningskursen (d.v.s. 

0,80 kronor). 

8.2 Sammanläggning eller uppdelning (split) 

Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna ska teckning som 

sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer 

genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde ka-

lenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om sammanläggningen eller uppdel-

ningen, verkställas först sedan stämman beslutat om sammanläggningen eller uppdelningen.  

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om sammanläggningen eller 

uppdelningen omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen.  



 
 

 

Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett 

omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning 

som verkställs efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen. Omräkningarna ska 

utföras av bolaget enligt följande formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i bolaget före sam-

manläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i bolaget efter sammanläggningen eller 

uppdelningen) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet aktier i bolaget efter sam-

manläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i bolaget före sammanläggningen eller 

uppdelningen) 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade 

antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två 

bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen samt sker slutlig regi-

strering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning 

först sedan sammanläggning eller uppdelning verkställts genom registrering hos Euroclear. 

Dessförinnan upptas sådan aktie endast interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto 

och omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen. 

När omräkning enligt ovan ska ske före det att teckningskursen fastställts enligt punkt 3 

ovan ska omräkningen av teckningskursen endast avse den högsta teckningskursen (d.v.s. 

0,80 kronor). 

8.3 Nyemission av aktier  

Genomför bolaget en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna de 

nya aktierna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning gäller följande beträf-

fande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som aktie som tillkom-

mer genom teckning ger: 

(a) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkän-

nande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska i emissionsbeslutet 

anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie som tillkommer 

genom teckningen ska ge rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare 

än tionde kalenderdagen efter offentliggörandet av styrelsens emissionsbeslut. Teck-

ning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie 

som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok 

senast på nämnda dag, ska verkställas först efter den dagen.  

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter den ovan nämnda dagen ger 

inte rätt att delta i nyemissionen.  



 
 

 

(b) Beslutas emissionen av bolagsstämman ska teckning som sker på sådan tid, att den 

inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen 

kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen 

före den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stäm-

man beslutat om emissionen.  

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt 

att delta i nyemissionen.  

Om nyemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan 

tid, att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i nyemissionen. Om-

räkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga mark-

nadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (”aktiens genom-

snittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens teoretiska värde (”tecknings-

rättens värde”))) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (teck-

ningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 

den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den un-

der dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt den kurslista på vilken 

aktien är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste note-

rade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska 

inte ingå i beräkningen. 

Teckningsrättens värde ska framräknas enligt följande formel, dock att teckningsrättens 

värde ska bestämmas till noll om formeln ger ett negativt värde: 

(teckningsrättens värde) = (det antal aktier som högst kan komma att utges enligt emiss-

ionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) – (teckningskursen för de nya aktierna)) /(antalet 

aktier i bolaget före emissionsbeslutet) 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade 

antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två 

bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden samt 

sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer ge-

nom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast 

preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i 

aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att 



 
 

 

sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och 

ger inte rätt till deltagande i emissionen. 

När omräkning enligt ovan ska ske före det att teckningskursen fastställts enligt punkt 3 

ovan ska omräkningen av teckningskursen endast avse den högsta teckningskursen (d.v.s. 

0,80 kronor). 

8.4 Emission av teckningsoptioner eller konvertibler 

Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt 

för aktieägarna att teckna teckningsoptionerna eller konvertiblerna mot kontant betalning 

eller betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning, ska be-

stämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning be-

träffande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som aktie som till-

kommer genom teckning ger. 

Om emissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som 

varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid 

att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i emissionen. Omräkning-

arna ska utföras av bolaget enligt följande formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga mark-

nadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (”aktiens genom-

snittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens teoretiska värde (”tecknings-

rättens värde”))) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (teck-

ningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i 

punkt 8.3 ovan. 

Om teckningsrätten är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde anses mot-

svara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt emissionsbeslutet fast-

ställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 

lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är pri-

märt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkur-

sen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i 

beräkningen.  

Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde så 

långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets 

aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen. 



 
 

 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade 

antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två 

bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden samt 

sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer ge-

nom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast 

preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i 

aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att 

sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och 

ger inte rätt till deltagande i emissionen. 

När omräkning enligt ovan ska ske före det att teckningskursen fastställts enligt punkt 3 

ovan ska omräkningen av teckningskursen endast avse den högsta teckningskursen (d.v.s. 

0,80 kronor). 

8.5 Vissa andra erbjudanden till aktieägarna 

Genomför bolaget i andra fall än som avses i punkterna 8.1 – 8.4 ovan (i) ett erbjudande till 

aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § första stycket aktiebolags-

lagen förvärva värdepapper eller rättighet av något slag av bolaget eller (ii) en utdelning till 

aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, av sådana värdepapper eller rättigheter (i 

båda fallen ”erbjudandet”), ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i punkt 8.3 ovan 

äga motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i 

erbjudandet som aktie som tillkommer genom teckning ger. 

Om erbjudandet verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan 

tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i erbjudandet. Omräk-

ningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga mark-

nadskurs under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i händelse av utdel-

ning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan 

rätt till del av utdelningen (”aktiens genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (det 

teoretiska värdet av rätten att delta i erbjudandet (”inköpsrättens värde”))) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (inköps-

rättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i 

punkt 8.3 ovan. 



 
 

 

Om aktieägarna erhåller inköpsrätter och dessa är föremål för marknadsnotering ska inköps-

rättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den för erbju-

dandet fastställda anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade 

högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt den kurslista på vilken inköpsrätten är 

primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köp-

kursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå 

i beräkningen.  

Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för marknadsnote-

ring, men de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet antingen redan är 

marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrättens 

värde (i) om värdepappren eller rättigheterna i fråga redan är marknadsnoterade anses mot-

svara genomsnittet av det för varje handelsdag under den för erbjudandet fastställda anmäl-

ningstiden eller, i händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 

första dagen då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen framräknade medeltalet av 

den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättig-

heter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är primärt note-

rade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med 

erbjudandet, eller (ii) om värdepappren eller rättigheterna i fråga marknadsnoteras i sam-

band med erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under en 

period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen för sådan notering framräknade me-

deltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper 

eller rättigheter enligt den kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är pri-

märt noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i sam-

band med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste note-

rade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska 

inte ingå i beräkningen. När inköpsrättens värde ska framräknas enligt (ii) i detta stycke ska 

vid omräkningen av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt 

att teckna enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnittliga mark-

nadskurs under den i (ii) i detta stycke angivna perioden om 25 handelsdagar i stället för den 

period som anges i formlerna ovan. 

Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för marknadsnote-

ring, och de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet varken redan är 

marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med erbjudandet, ska inköpsrättens 

värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende 

bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade 

antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två 

bankdagar efter utgången av den period under vilken aktiens genomsnittliga marknadskurs 

ska framräknas vid omräkningarna enligt ovan, samt sker slutlig registrering i aktieboken och 

på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna 



 
 

 

fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före 

omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt 

att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämnings-

konto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade 

antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i er-

bjudandet. 

När omräkning enligt ovan ska ske före det att teckningskursen fastställts enligt punkt 3 

ovan ska omräkningen av teckningskursen endast avse den högsta teckningskursen (d.v.s. 

0,80 kronor). 

8.6 Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare 

Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3 – 8.5 ovan får bolaget efter eget val 

erbjuda samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna att delta i emiss-

ionen eller erbjudandet. Därvid ska varje optionsinnehavare, trots att teckning inte har skett 

eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha er-

hållit om teckning skett och verkställts enligt den teckningskurs och det antal aktier som 

varje teckningsoption ger rätt att teckna som gällt om teckning verkställts vid sådan tidpunkt 

att aktie som tillkommit genom teckningen gett rätt att delta i ifrågavarande emission eller 

erbjudande.  

Om bolaget erbjuder optionsinnehavarna företrädesrätt enligt föregående stycke ska ingen 

omräkning av teckningskursen eller antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna ske enligt punkterna 8.3 – 8.5 ovan eller punkt 8.9 nedan med anledning av emiss-

ionen eller erbjudandet. 

8.7 Extraordinär utdelning 

Lämnar bolaget kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp per aktie som tillsammans 

med andra under samma räkenskapsår utbetalda kontantutdelningar per aktie överstiger 

femton procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast 

före den dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna för-

slag om sådan utdelning (vilken genomsnittskurs ska beräknas med motsvarande tillämpning 

av bestämmelserna i punkt 8.3 ovan) ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan 

verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som 

interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma 

som ska besluta om utdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om utdelningen.  

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte rätt att 

erhålla del av utdelningen.  



 
 

 

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verk-

ställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att erhålla del av 

utdelningen. Omräkningarna ska baseras på den del av den sammanlagda kontantutdel-

ningen per aktie som överstiger femton procent av aktiens genomsnittskurs under ovan 

nämnd period (”den extraordinära utdelningen”) och ska utföras av bolaget enligt följande 

formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga mark-

nadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras 

utan rätt till del av den extraordinära utdelningen (”aktiens genomsnittskurs”)) /((aktiens 

genomsnittskurs) + (den extraordinära utdelningen som utbetalas per aktie)) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (den ex-

traordinära utdelningen som utbetalas per aktie)) / (aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i 

punkt 8.3 ovan. 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade 

antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två 

bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar samt sker slutlig regi-

strering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning 

först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt 

– med tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktiebo-

ken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda 

preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte 

rätt att erhålla del av utdelningen. 

När omräkning enligt ovan ska ske före det att teckningskursen fastställts enligt punkt 3 

ovan ska omräkningen av teckningskursen endast avse den högsta teckningskursen (d.v.s. 

0,80 kronor). 

8.8 Minskning av aktiekapitalet m.m. 

Genomför bolaget en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna (med 

eller utan indragning/inlösen av aktier), och är minskningen obligatorisk, ska teckning som 

sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer 

genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde ka-

lenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om minskningen, verkställas först se-

dan stämman beslutat om minskningen.  



 
 

 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter minskningsbeslutet ger inte rätt att 

erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell indragning/inlösen av ak-

tier. 

Om minskningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier 

som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter 

minskningsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga mark-

nadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras 

utan rätt till återbetalning (”aktiens genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (det 

faktiska belopp som återbetalas per aktie)) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (det fak-

tiska belopp som återbetalas per aktie)) / (aktiens genomsnittskurs) 

Om minskningen sker genom inlösen av aktier ska vid omräkning av teckningskursen och an-

talet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt ovan, i stället för det faktiska 

belopp som återbetalas per aktie, användas ett beräknat återbetalningsbelopp enligt föl-

jande: 

(beräknat återbetalningsbelopp per aktie) = ((det faktiska belopp som återbetalas per inlöst 

aktie) – (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närm-

ast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (”aktiens genom-

snittskurs”))) / ((det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie) – 1) 

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i 

punkt 8.3 ovan. 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade 

antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två 

bankdagar efter utgången av den senast infallande perioden om 25 handelsdagar som enligt 

ovan ska tillämpas vid omräkningarna samt sker slutlig registrering i aktieboken och på av-

stämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fast-

ställts. Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före om-

räkningen gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto 

med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal 

aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att erhålla del av vad som 

återbetalas och omfattas inte av eventuell indragning av aktier. 

Genomför bolaget (i) en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna ge-

nom inlösen, och är minskningen inte obligatorisk, eller (ii) ett återköp av egna aktier (utan 

att det är fråga om minskning av aktiekapitalet) där, enligt bolagets bedömning, sådan 



 
 

 

minskning eller sådant återköp med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska 

effekter är att jämställa med en minskning som är obligatorisk, ska bestämmelserna ovan i 

denna punkt 8.8 tillämpas och en omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna utföras med tillämpning av så långt möjligt de principer 

som anges i denna punkt 8.8. 

När omräkning enligt ovan ska ske före det att teckningskursen fastställts enligt punkt 3 

ovan ska omräkningen av teckningskursen endast avse den högsta teckningskursen (d.v.s. 

0,80 kronor). 

8.9 Omräkning om bolagets aktier inte är marknadsnoterade 

8.9.1 Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.3–8.5 eller 8.8 ovan eller punkt 8.14 

nedan och är ingen av bolagets aktier vid tidpunkten för åtgärden marknadsnoterade ska 

bestämmelserna i sådan punkt äga tillämpning, dock att omräkningarna av teckningskursen 

och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska utföras av bolaget med 

tillämpning av så långt möjligt de principer som anges i den av punkterna 8.3 – 8.5 eller 8.8 

ovan eller punkt 8.14 nedan som är tillämplig och med utgångspunkt att värdet på teck-

ningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 

8.9.2 Är ingen av bolagets aktier marknadsnoterade ska, i stället för motsvarande bestämmelser i 

punkt 8.7 ovan, följande gälla. Lämnar bolaget en kontant utdelning till aktieägarna med ett 

belopp som tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda kontantutdel-

ningar överstiger 50 procent av bolagets resultat efter skatt enligt fastställd resultaträkning 

eller, i förekommande fall, koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före det år 

utdelningen beslutas, ska teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan 

utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bo-

lagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta 

om utdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om utdelningen.  

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte rätt att 

erhålla del av utdelningen.  

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verk-

ställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att erhålla del av 

utdelningen. Omräkningarna ska baseras på den del av den sammanlagda kontantutdel-

ningen per aktie som sammanlagt överstiger 50 procent av bolagets ovan angivet resultat 

efter skatt (”den extraordinära utdelningen”) och ska utföras av bolaget med tillämpning av 

så långt möjligt de principer som anges i punkt 8.7 ovan och med utgångspunkt att värdet på 

teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat. 



 
 

 

8.10 Alternativ omräkningsmetod 

Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkterna 8.1 – 8.5 eller 8.7 – 8.8 ovan eller punkt 

8.14 nedan och skulle enligt bolagets bedömning tillämpning av härför avsedda omräknings-

formler, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske 

eller leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i förhål-

lande till aktieägarna inte är skälig, ska bolaget genomföra omräkningarna av teckningskur-

sen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna på det sätt bolaget fin-

ner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat. 

8.11 Avrundning 

Vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna enligt denna punkt 8 ska teckningskursen avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska av-

rundas uppåt, och antalet aktier avrundas uppåt till två decimaler. 

8.12 Tvångsinlösen 

Om aktie i bolaget blir föremål för tvångsinlösen gäller vad som anges i 22 kap. aktiebolags-

lagen beträffande rätten att teckna och få teckning verkställd. 

8.13 Fusion 

Om (i) bolagsstämma beslutar att godkänna en fusionsplan varigenom bolaget ska uppgå i 

annat bolag eller (ii) styrelsen för bolaget beslutar att bolaget ska uppgå i moderbolag får 

teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa 

teckning upphör i och med bolagsstämmans beslut eller, i förekommande fall, styrelsens be-

slut. 

Om fusionen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa 

villkor. 

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om godkännande av fus-

ionsplan eller, i förekommande fall, styrelsen tar ställning till fråga om bolaget ska uppgå i 

moderbolag ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade fusionen. Underrättel-

sen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstäm-

man beslutat godkänna fusionsplanen eller, i förekommande fall, styrelsen beslutat att bola-

get ska uppgå i moderbolag samt också erinran om den tidigarelagda teckningsperioden en-

ligt nedanstående stycke. 

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att 

teckna och få teckning verkställd från och med dagen för i föregående stycke nämnda 

underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som 

tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast da-

gen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om godkännande av fusionsplanen eller, i 



 
 

 

förekommande fall, det sammanträde med styrelsen som ska pröva frågan om bolaget ska 

uppgå i moderbolag. 

8.14 Delning 

8.14.1 Om bolagsstämman beslutar att godkänna en delningsplan varigenom vissa av bolagets till-

gångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag ska teckning som sker på sådan tid, 

att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen 

kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före 

den bolagsstämma som ska besluta om godkännande av delningsplanen, verkställas först 

sedan stämman beslutat om delningsplanen.  

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om delningsplanen ger inte 

rätt att erhålla del av delningsvederlaget.  

Om delningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som 

varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som verkställs efter beslutet 

om delningsplanen. Omräkningarna ska utföras av bolaget enligt följande formler: 

(omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga mark-

nadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras 

utan rätt till del av delningsvederlaget (”aktiens genomsnittskurs”)) /((aktiens genomsnitts-

kurs) + (värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie)) 

(omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens genomsnittskurs) + (värdet 

av det delningsvederlag som utbetalas per aktie)) / (aktiens genomsnittskurs) 

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i 

punkt 8.3 ovan. 

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är föremål 

för marknadsnotering ska värdet på delningsvederlaget anses motsvara genomsnittet av det 

för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medelta-

let av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för sådana aktier eller andra 

värdepapper enligt den kurslista på vilken de är primärt noterade. I avsaknad av notering av 

betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering 

av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.  

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är före-

mål för marknadsnotering, men som marknadsnoteras i samband med delningen, ska värdet 

på delningsvederlaget anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under en 

period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen för sådan notering framräknade me-

deltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för dessa aktier eller 

andra värdepapper enligt den kurslista på vilken nämnda aktier eller värdepapper är primärt 



 
 

 

noterade. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen 

ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i be-

räkningen. I den del delningsvederlagets värde ska framräknas enligt detta stycke ska vid 

omräkningarna av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att 

teckna enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnittliga mark-

nadskurs under den i detta stycke angivna perioden om 25 handelsdagar i stället för den pe-

riod som anges i formlerna ovan. 

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är före-

mål för marknadsnotering, och dessa aktier eller andra värdepapper inte marknadsnoteras i 

samband med delningen, ska värdet på delningsvederlaget så långt möjligt fastställas med 

ledning av den förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som kan bedömas ha 

uppkommit till följd av delningen. 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det omräknade 

antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast två 

bankdagar efter utgången av den perioden om 25 handelsdagar under vilken aktiens genom-

snittliga marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna samt sker slutlig registrering i ak-

tieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan om-

räkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt – med tillämp-

ning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsopt-

ion ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på av-

stämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt 

registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att er-

hålla del av delningsvederlaget. 

När omräkning enligt ovan ska ske före det att teckningskursen fastställts enligt punkt 3 

ovan ska omräkningen av teckningskursen endast avse den högsta teckningskursen (d.v.s. 

0,80 kronor). 

8.14.2 Om bolagsstämma beslutar att godkänna en delningsplan varigenom bolaget ska delas ge-

nom att samtliga av bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, får 

teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa 

teckning upphör i och med bolagsstämmans beslut. 

Om delningen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa 

villkor. 

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om godkännande av del-

ningsplan ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade delningen. Underrättelsen 

ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman 

beslutat godkänna delningsplanen samt också erinran om den tidigarelagda teckningspe-

rioden enligt nedanstående stycke. 



 
 

 

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att 

teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, dock 

förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom 

teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast dagen före den bolags-

stämma som ska pröva frågan om godkännande av delningsplanen. 

8.15 Likvidation 

Om det beslutas att bolaget ska gå i likvidation får teckning därefter inte ske eller verkstäl-

las. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med likvidations-

beslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft. 

Om likvidationen upphör får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa vill-

kor. 

Senast 30 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget ska gå i frivil-

lig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska optionsinnehavarna underrättas om 

den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte 

får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat att bolaget ska gå i likvidation samt 

också erinran om den tidigarelagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke. 

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att 

teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, dock 

förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom 

teckningen kan upptas som interimsaktie i bolagets aktiebok senast dagen före den bolags-

stämma som ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation. 

8.16 Konkurs 

Om domstol försätter bolaget i konkurs får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rät-

ten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med konkursbeslutet, 

oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.   

Om konkursbeslutet hävs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa vill-

kor. 

9. Särskilt åtagande av bolaget 

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon åtgärd som avses i punkt 8 som medför en omräk-

ning av teckningskursen till belopp understigande då utestående aktiers då gällande kvot-

värde. 



 
 

 

10. Förvaltare 

Om teckningsoption är förvaltarregistrerad enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen ska förvalta-

ren betraktas som optionsinnehavare vid tillämpningen av dessa villkor.  

11. Meddelanden 

Meddelande rörande teckningsoptionerna ska ske genom brev med posten till varje options-

innehavare och andra rättighetshavare som är antecknad på avstämningskonto för teck-

ningsoption eller genom pressmeddelande som offentliggörs av bolaget.  

12. Ändring av villkoren 

Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgö-

rande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt bolagets bedömning, av 

praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i 

något avseende försämras. Optionsinnehavarna ska utan onödigt dröjsmål underrättas om 

beslutade ändringar. 

13. Sekretess 

Varken bolaget, banken eller Euroclear får obehörigen till tredje man lämna uppgift om opt-

ionsinnehavare. 

Bolaget har rätt till insyn i Euroclears avstämningsregister över teckningsoptionerna, vari 

bl.a. framgår vem som är registrerad för teckningsoptionerna, person- eller annat identifi-

kationsnummer, postadress och antal teckningsoptioner.    

14. Ansvarsbegränsning 

I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget, banken eller Euroclear 

gäller – beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av 

finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av 

svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 

blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, 

blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget, banken eller Euroclear vidtar eller är 

föremål för sådan konfliktåtgärd. 

Inte heller är bolaget, banken eller Euroclear skyldigt att i andra fall ersätta skada som upp-

kommer om bolaget eller, i förekommande fall, banken eller Euroclear varit normalt akt-

samt. Härutöver gäller att bolaget och banken inte i något fall är ansvarigt för indirekt skada. 

Föreligger hinder för bolaget, banken eller Euroclear att vidta åtgärd på grund av omständig-

het som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.  



 
 

 

15. Tvistelösning och tillämplig lag 

Tvist i anledning av dessa villkor eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av 

allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans. 

Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas i enlighet 

med svensk rätt. 

____________________ 
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Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om 

emission av aktier och teckningsoptioner 
 
I syfte att möjliggöra emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de 
som ingått garantiförbindelser (”Garanterna”) för att säkerställa den företrädesmissionen av units som besluta-
des av styrelsen den 8 november 2022, och som föreslås godkännas under punkten 7 på dagordningen till den 
extra bolagsstämman (”Företrädesemissionen”), föreslår styrelsen för Wntresearch AB, org. nr 556738-7864, 
att den extra bolagsstämman den 12 december 2022 beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till 
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan 
villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till Garanterna.  
 
Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebä-
rande att varje unit ska bestå av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 6, dock ska teckningskursen 
per unit motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market un-
der teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 19 december 2022 – 6 januari 
2023), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. 
 
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra 
emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna 
emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och tecknings-
optioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna. 
 
Beslutet om bemyndigande i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att den extra bolagsstäm-
man beslutar att godkänna Företrädesemissionen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstäm-
man. 

____________________ 
 
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rös-
terna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman. 
 
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som 
kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 

____________________ 
 

Malmö i november 2022 
Styrelsen för Wntresearch AB (publ) 
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