
Protokoll fört vid årsstämma
Hemfosa Fastigheter AB (publ),
556917-4377

Tid: Tisdagen den 25 april 2017
Kl. 15.00-17:35

Plats: Hotel Rival,
Mariatorget 3
Stockholm

Närvarande Enligt Bilaga 1 med angivande av antal aktier och röster
aktieägare och
ombud:

1. STÄMMANS ÖPPNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 1)

Bolagets styrelseordförande Bengt Kjell förklarade årsstämman öppnad och hälsade

aktieägarna välkomna.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 2)

Till ordförande för stämman valdes advokat Wilhelm Liining i enlighet med valberedningens

förslag.

Ordföranden informerade om att advokat Fredrik Lundén utsetts att vara sekreterare vid

stämman samt att en ljudupptagning gjordes för internt bruk för att underlätta upprättande

av protokollet och att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten i övrigt.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman och inbjudna gäster

som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS PUNKT 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängden samt att förteckningen i

Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid

stämman.

Ordföranden informerade om att ett antal aktieägare som var företrädda vid stämman i

förhand hade delgivit bolaget sina instruktioner för röstning avseende vissa beslutsförslag.

Ordföranden informerade vidare om att dessa röstinstruktioner fanns tillgängliga om någon

aktieägare önskade ta del av dem och att nej- och avståenderöster i röstinstruktionerna
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endast kommer att anges i protokollet från stämman om de får betydelse för stämmans

beslut.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE (DAGORDNINGENS PUNKT 4)

Stämman valde Jesper Bonnivier som var ombud för ett antal fonder förvaltade av

Länsförsäkringar och Åsa Nisell som var ombud för ett antal fonder förvaltade av Swedbank

Robur att jämte ordföranden justera protokollet.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORDNINGENS

PUNKT 5)

Ordföranden konstaterade att kallelse hade skett i enlighet med bolagsordningen.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen

sammankallad.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (DAGORDNINGENS PUNKT 6)

Stämman godkände förslaget till dagordning som hade varit infört i kallelsen till stämman.

Framlades styrelsens och valberedningens fullständiga beslutsförslag, samt yttranden,

redogörelser och övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för

aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT

KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN (DAGORDNINGENS

PUNKT 7)

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016.

Huvudansvarige revisorn Björn Flink, KPMG AB, redogjorde för arbetet med revisionen och

kommenterade därefter revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.

8. STYRELSEORDFÖRANDENS REDOGÖRELSE FÖR STYRELSENS ARBETE (DAGORDNINGENS

PUNKT 8)

Styrelsens ordförande Bengt Kjell redogjorde för styrelsens arbete under 2016.

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS PRESENTATION (DAGORDNINGENS PUNKT 9)

Verkställande direktören Jens Engwall höll en presentation om bolagets verksamhet under

2016 och behandlade även första kvartalet 2017.

Styrelsens ordförande och verkställande direktören besvarade frågor från aktieägarna

avseende bland annat bolagets hållbarhetsarbete, eventuell expansion till nya geografiska
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marknader, bolagets fokus på samhälisfastigheter, bolagets innehav av det samägda bolaget

Söderport, uthyrningsgrad, arbete med successionsplanering, bolagets strategi samt den typ

av optionsprogram som föreslagits enligt punkt 17 på dagordningen.

10. BESLUT OM

A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT

KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING (DAGORDNINGENS

PUNKT 10 fA)

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen

och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENUGT DEN FASTSTÄLLDA

BALANSRÄKNINGEN (DAGORDNINGENS PUNKT 10(B)

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till resultatdisposition.

Det noterades att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att årsstämman disponerar

vinsten i moderbolaget enligt förslaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, Bilaga 2.

C) ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

(DAGORDNINGENS PUNKT 10(C)

Noterades att revisorn tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören

beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret

2016.

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för

förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

Det noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISOR (DAGORDNINGENS PUNKT 11)

Valberedningens ordförande Thomas Ehlin presenterade valberedningens förslag till antalet

styrelseledamöter, arvode åt styrelsen och åt revisor, styrelsens sammansättning,

styrelseordförande och revisor samt motivering till förslaget om styrelsens sammansättning.

Valberedningens ordförande tackade vidare styrelsen för väl genomförda och omfattande

arbetsinsatser under 2016.

Besvarades frågor från aktieägarna avseende bland annat styrelseledamöters uppdrag i

andra företag och intressekonflikter.
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Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Per Lundin framställde önskemålet till

valberedningen att den inför nästa årsstämma ska ägna frågan om styrelseledamöters

uppdrag i andra företag särskild uppmärksamhet.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ett årligt arvode om 450 000

kronor ska utgå till styrelseordföranden och att 200 000 kronor ska utgå till var och en av de

övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att för arbete i

revisionsutskottet ska ett årligt arvode om 60 000 kronor utgå till utskottets ordförande och

35 000 kronor till vardera av de övriga ledamöterna i utskottet.

Noterades att, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, bolaget kan

medge att styrelsearvodet faktureras genom ett av styrelseledamoten helägt bolag.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till bolagets

revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

12. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR (DAGORDNINGENS PUNKT 12)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju

ledamöter.

Ordföranden upplyste om de föreslagna ledamöternas väsentliga uppdrag i andra företag.

1 enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bengt Kjell, Anneli Lindblom, Caroline

Sundewall, Jens Engwall, Ulrika Valassi och Per-Ingemar Persson som ordinarie

styrelseledamöter samt valdes Gunilla Högbom till ny styrelseledamot.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Bengt Kjell som

styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja revisionsbolaget

KPMG till revisor med Björn Flink till huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa

årsstämma.

13. BESLUT OM GODKÄNNANDE AV NYEMISSION AV AKTIER 1 DOTTERBOLAGET HEMFOSA

SAMFUNNSBYGG AS (DAGORDNINGENS PUNKT 13)

Ordförande konstaterade att verkställande direktören tidigare presenterat styrelsens förslag

till beslut om godkännande av nyemission av aktier i dotterbolaget Hemfosa Samfunnsbygg

AS i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade att godkänna beslutet om nyemission av aktier i dotterbolaget i enlighet

med styrelsens förslag.
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Det noterades att beslutet biträddes av aktieägare som representerade minst nio tiondelar

av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna samt att Sveriges

Aktiesparares Riksförbund genom Per Lundin röstade emot beslutsförslaget.

14. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV

STAMAKTIER (DAGORDNINGENS PUNKT 14)

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av

stamaktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet biträdde av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar

av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

15. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV OCH

ÖVERLÅTELSE AV EGNA STAMAKTIER (DAGORDNINGENS PUNKT 15)

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och

överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet biträdde av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar

av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna samt att Sveriges

Aktiesparares Riksförbund genom Per Lundin röstade emot beslutsförslaget.

16. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

(DAGORDNINGENS PUNKT 16)

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet

med styrelsens förslag, Bilaga 6.

17. BESLUT OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION OCH ÖVERLÅTELSE

AV TECKNINGSOPTIONER (DAGORDNINGENS PUNKT 17)

Styrelsens ordförande Bengt Kjell presenterade styrelsens förslag till beslut om

teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner i

enlighet med Bilaga 7.

Besvarades frågor från aktieägarna avseende bland annat nivån på teckningskursen

(lösenpriset) och antalet handelsdagar som ska beaktas vid bestämmande av den börskurs

som ligger till grund för teckningskursen.

Andra AP-fonden genom Ulrika Danielsson upplyste att Andra AP-fonden inte kommer att

stödja framtida incitamentsprogram med likartad konstruktion.

Stämman beslutade om ett teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse

av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.
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Det noterades att beslutet biträdde av aktieägare som representerade minst nio tiondelar av

såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna samt att Sveriges

Aktiesparares Riksförbund genom Per Lundin röstade emot beslutsförslaget.

18. STÄMMANS AVSLUTANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 1$)

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Justeras:

4\
Wilhelm L(ning

p(n
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JesPerftnnivier
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Åsa Nisell
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Lundén



Bilaga 2

10 STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande finns följande medel i moderbolaget Hemfosa Fastigheter AB (pub!).

Fritt eget kapital 31 december 2016

Överkursfond 9 791 873 796 kronor

Balanserat resultat 171 679 627 kronor

Årets resultat 1 068 947 571 kronor

Summa fritt eget kapital 11 032 500 994 kronor

Till årsstämmans förfogande stående medel 11 032 500 994 kronor

Till stamaktieägarna utdelas 4,40 kronor per 694 004 296 kronor

stamaktie

Till preferensaktieägarna utdelas 10,00 kronor per 109 999 990 kronor

preferensaktie

Balanseras i ny räkning 10 228 496 708 kronor

Summa 11 032 500 994 kronor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till stamaktieägarna, fram till nästkommande

årsstämma, om totalt 4,40 kronor per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,10 kronor per

stamaktie. Som avstämningsdagar för den kvartaisvisa utdelningen på stamaktier föreslår styrelsen

den 27april2017, 10 juli 2017, 10oktober2017 och 10januari 2018. För det fallet sådan dag inte är

en bankdag ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utdelningen beräknas kunna

utbetalas genom Euroclear5weden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna, fram till

nästkommande årsstämma, om totalt 10,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartaisvis om

2,50 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdagar för den kvartaisvisa utdelningen på

preferensaktierföreslårstyrelsen den 10juli2017, 10oktober2017, 10januari2018 och 10april2018.

För det fallet sådan dag inte är en bankdag ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag.

Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen

efter respektive avstämningsdag.

Styrelsens förslag om vinstutdelning till preferensaktieägarna är i enlighet med vad som framgår av

bolagsordningen, vilken stipulerar villkoren för preferensaktierna.

Sammanlagt uppgår den föreslagna utdelningen enligt ovan till totalt 804 004 286 kronor.

Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission

av stamaktier (dagordningens punkt 14). Styrelsen föreslår att de nya stamaktier som kan komma att

emitteras med stöd av bemyndigandet ska ge rätt till utdelning i enlighet med ovan, från och med den



dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av

bemyndigandet ska en utdelning för tillkommande stamaktier kunna uppgå till högst 69 400 430

kronor.

Nacka i mars 2017

Hemfosa Fastigheter AB (publ)

5tyrelsen



Bilaga 3

13. BESLUT OM GODKÄNNANDE AV NYEMISSION AV AKTIER 1 DOTTERBOLAGET HEMFOSA

SAM FUNNSBYGG AS

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner tidigare fattat beslut vid bolagsstämma i dotterbolaget

Hemfosa Samfunnsbygg AS (“Samfunnsbygg”) den 4juli 2016 om nyemission av aktier 1 Samfunnsbygg.

Bakgrunden till beslutsförslaget följer nedan.

Hemfosa bedriver verksamhet i Norge sedan 2015. Simon Venemyr Ottersland är ansvarig för den

norska verksamheten och verkar som konsult genom det av honom helägda Immob Holding AS

(“Immob”). Verksamheten i Norge bedrivs genom Samfunnsbygg som numera är ett dotterbolag till

Hemfosa. Simon Venemyr Ottersland är verkställande direktör (No. daglig ledet) i Samfunnsbygg. 1

samband med att Hemfosa etablerade sig i Norge förvärvade Hemfosa en ägarandel i Samfunnsbygg,

vilket dessförinnan varit helägt av Immob. Efter förvärvet var Hemfosa ägare till 97,23 procent av

aktierna och rösterna i Samfunnsbygg medan lmmob var ägare till 2,77 procent av aktierna och

rösterna.

För att skapa incitament och ett delat risktagande under uppbyggnaden av Hemfosas verksamhet i

Norge har Immob under vissa villkor haft rätt och skyldighet att teckna aktier i Samfunnsbygg, upp till

maximalt fem procent av det totala antalet aktier i Samfunnsbygg. För sådana nyemissioner av aktier

gäller att de ska ske till marknadsvärde i samband med att Samfunnsbygg genomför fastighetsförvärv

i Norge. Vid bolagsstämma i Samfunnsbygg den 4juli2016 beslutades att emittera aktier med avvikelse

från aktieägarnas företrädesrätt. Genom nyemissionen ökade antalet aktier i Samfunnsbygg med 1 704

377 aktier. Hemfosa tecknade 1 619 159 aktier och Immob tecknade 85 21$ aktier. Teckningskursen

per aktie uppgick till 214 NOK. Nyemissionen innebar att Immob ökade sin relativa ägarandel 1

Samfunnsbygg från 2,77 procenttill 4,18 procent. Nyemissionen skedde till ett bedömt marknadsvärde

och innebar inte någon värdeöverföring till lmmob. Då Simon Venemyr Ottersland var verkställande

direktör i Samfunnsbygg vid tidpunkten för emissionsbeslutet omfattas emissionen till Immob av

reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att emissionsbeslutet ska godkännas även på

bolagsstämma i Hemfosa.



Bilaga 4

14. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN AU FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV

STAMAKTIER

Bolagets styrelse och ledning ser fortsatt goda möjligheter att genomföra fastighetsförvärv för att öka

bolagets tillväxt och förbättra resultatet samt kassaflödet och på så sätt tillvarata aktieägarnas

intressen.

Styrelsen föreslår således att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden

till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut

om nyemission av stamaktier, i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Det

totala antalet stamaktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt

tio procent av det totala antalet stamaktier i Hemfosa vid tidpunkten för utnyttjande av

bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs

och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att

emissioner ska kunna ske för att finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av

fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera investeringar i nya eller befintliga fastigheter.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas

att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med

registreringen av beslutet hos Bolagsverket.



Bilaga 5

15. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN AU FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV OCH

ÖVERLÅTELSER AV EGNA STAMAKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för

nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier att bolaget vid var tid

efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Hemfosa. Förvärv får endast

ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet

mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag

får priset för stamaktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod

stamaktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till

Hemfosa ligger utanför kursintervallet. Betalning för stamaktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslårvidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden

för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna stamaktier. Överlåtelse av stamaktier får ske

med högst det totala antalet egna stamaktier som Hemfosa vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på

eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt. Överlåtelse av stamaktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid

gällande kursintervallet. Överlåtelse av stamaktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i

kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen

på de stamaktier i Hemfosa som överlåts, med den eventuella avvikelse som styrelsen finner lämplig i

det enskilda fallet.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets

kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan samt att möjliggöra finansiering av förvärv av

fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag på ett kostnadseffektivt sätt

genom betalning med bolagets egna stamaktier.



Bilaga 6

16. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande

befattningshavare enligt följande.

Hemfosa ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera

och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna

ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. De ska vidare vara

enkla, långsiktiga och mätbara. Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av en fast och en

rörlig del. Den fasta lönen för ledande befattningshavare ska vara marknadsanpassad och baseras på

kompetens, ansvar och prestation. En rörlig del ska belöna målrelaterade resultat och förbättringar i

enkla och transparenta konstruktioner samt vara maximerad. Ett utfall ska relateras till uppfyllelsen av

i förväg uppställda målsättningar avseende intjäning, kassaflöde, tillväxt, värde och individuella

mätbara mål. Rörlig ersättning till respektive ledande befattningshavare ska inte överstiga fyra

månadslöner och ska inte vara pensionsgrundande. Den rörliga lönen för hela gruppen av ledande

befattningshavare i koncernen kan sammantaget uppgå till maximalt tre miljoner kronor. Beträffande

rätt och möjlighet att erhålla rörlig ersättning exkluderas också under 2017 koncernens verkställande

direktör och CFO för vilka någon rörlig ersättning inte ska utgå.

Ledande befattningshavares icke-monetära förmåner ska underlätta ledande befattningshavares

arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där

respektive ledande befattningshavare är verksam.

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller

aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets

utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade

incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämma. Bolaget skall kunna utge kontant ersättning

kopplad till ledande befattningshavares förvärv av aktier eller aktierelaterade instrument. Sådan

kontant ersättning ska i normalfallet inte överstiga 15 procent av den fasta lönen.

Ledande befattningshavares pensionsvillkor ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar och

följa eller motsvara allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen. Uppsägningslön och avgångsvederlag

för en ledande befattningshavare ska sammantaget inte överstiga 18 månadslöner vid uppsägning från

bolagets sida och sex månader vid uppsägning från ledande befattningshavare. Med ledande

befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktör, CFO och övriga medlemmar av

koncernledningen.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om

det i enskilda fall finns särskilda skäl. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till ledande

befattningshavare ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

1’



Bilaga 7

17. BESLUT OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAM INNEFAHANDE EMISSION OCH ÖVERLÅTELSE

AV TECKNINGSOPTIONER

1. Emission av teckningsoptioner

1.1 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 450 000

teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst

725 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1.2 Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Bråtabergen Fastighets AB, 556811-5298,

(“Bråtabergen”), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare

enligt punkt 2. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till

Bråtabergen.

1.3 Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram och

därigenom ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt inom samtliga bolagets marknader,

som kan fungera som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets strategi och

som, utöver att fungera fokushöjande för bolagets anställda när det kommer till att leverera

utmärkta resultat som bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger bolagets

anställda en ökad möjlighet att ta del i bolagets framgångar.

1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie i bolaget. Teckning av aktier i

enlighet med villkoren för teckningsoptionerna (se bilaga) kan ske under följande perioder:

fi) från och med den 1 maj 2022 till och med den 31 maj 2022; och

(ii) från och med den 1 augusti 2022 till och med den 31 augusti 2022.

1.6 De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen

enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktien under perioden 2 maj 2017 — 15

maj 2017.

1.8 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning

första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning

av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.9 Teckningsoptioner som innehas av Bråtabergen och som inte överlåtits enligt punkt 2 får

makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för

Bråtabergen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

(7



1.10 Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av

ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos

Bolagsverket.

1.11 Övriga villkor framgår av de fullständiga optionsvillkoren.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

2.1 Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Bråtabergens överlåtelser av teckningsoptioner

på följande villkor.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bråtabergen ska tillkomma följande kategorier av

medarbetare:

Lägsta antal Garanterat antal Maximalt antal
Kategori optioner/person optioner/person optioner/person

A. Verkställande direktör 50 000 100 000 150 000
(högst 1 person)
B. Lednings-grupp (högst 20 000 50 000 75 000
10 personer) (Kategori: 200 000) (Kategori: 500 000) (Kategori: 750 000)
C. Nyckel-personer och 10 000 25 000 40 000
regional ledning (högst 14 (Kategori: 140 000) (Kategori: 350 000) (Kategori: 560 000)
personer)
D. Anställda (högst 50 3 000 10 000 15 000
personer) (Kategori: 150 000) (Kategori: 500 000) (Kategori: 750 000)

2.3 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bråtabergen ska endast tillkomma de personer som

vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

2.4 Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska

villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a.

att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. Styrelsen ska äga rätt att ange en

motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala

anmälningsperiodens utgång.

2.5 Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske,

dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska

insatser. Styrelsen äger vidare rätt att, till förmån för vissa deltagare, göra om programmet till

ett kontantbaserat program eller ett program baserat på syntetiska optioner, om detta enligt

styrelsen är motiverat exempelvis av skattemässiga och/eller legala skäl.

Anmälan och tilldelning

2.6 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 16 maj

2017 till och med den 23 maj 2017. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för

anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare

vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.



2.7 Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningartillgodosetts upp till garantinivå

enligt tabellen i punkt 2.2, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare oberoende av

kategori. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet

teckningsoptioner per person inom viss kategori uppgår till det maxantal som framgår av

tabellen i punkt 2.2. Om inte alla deltagare som önskar teckna det maximala antal optioner

som framgår av tabellen i punkt 2.2 kan göra detta, ska de återstående optionerna tilldelas

dessa deltagare pro rata i förhållande till tecknat antal optioner, dock högst upp till den

maxnivå som framgår av tabellen i punkt 2.2. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Pris och betalning m.m.

2.8 Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som

fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av

Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv

som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt

marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet har preliminärt beräknats till 3,34 kronor

per option baserat på en aktiekurs om 79,00 kronor och en teckningskurs per aktie om 90,90

kronor.

2.9 Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast fem dagar efter

besked om tilldelning. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en

motsvarande betalningsdag.

2.10 Bolaget kommer genom kontant bonus subventionera upp till 100 procent av deltagarens

premie. Bonusen betalas ut vid två tillfällen om vardera 50 procent under optionernas löptid

genom en bonusutbetalning efter två år och en efter fyra år. Den totala kostnaden för

subventionen, baserat på antaganden om optionsvärde enligt ovan, beräknas maximalt för

hela teckningsoptionsprogrammets löptid om fem år uppgå till 6,4 miljoner kronor inklusive

sociala avgifter. Uppkommen löneskatt med anledning av bonusen ska betalas av respektive

deltagare.

2.11 Deltagares berättigande till bonus förutsätter att deltagaren vid tiden för utbetalningen av

bonusen alltjämt är anställd i bolaget och att han eller hon inte har överlåtit sina optioner.

Vidare subventioneras endast premier för respektive deltagare avseende optioner upp till och

med garantinivå, så som dessa anges ovan i punkt 2.2.

2.12 Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.13 Förköp och anställnings upphörande

Optionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt

avyttra optionerna till tredje man att först erbjuda bolaget att inlösa optionerna. Optionerna

ska vidare omfattas av en rätt för bolaget till återköp av optionerna om en deltagares

anställning i eller uppdrag för bolaget upphör inom två år från och med dagen för beslut om

slutlig tilldelning. Om en deltagares anställning i bolaget upphör senare än två årfrån och med

dagen för beslut om slutlig tilldelning äger innehavaren, oavsett vad skälet till anställningens



upphörande är, behålla de optioner som han eller hon förvärvat. Avslutas en innehavares

anställning i bolaget kan detta emellertid innebära begränsningar i rätten till subvention

avseende premien för optionerna, i enlighet med vad som framgår ovan i punkt 2.11.

3. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

3.1 Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 450 000 nya aktier ges ut

vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,85 procent av det totala antalet aktier och 0,90

procent av det totala antalet röster i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner,

dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

3.2 Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Det aktuella teckningsoptionsprogrammet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets

nyckeltal.

Bolagets kostnader för teckningsoptionsprogrammet före skatt, inklusive den riktade

emissionen och överlåtelsen av teckningsoptioner samt subventionen, innefattar

administrativa kostnader och kostnader för sociala avgifter. Den totala kostnaden för

teckningsoptionsprogrammet, under antagande av fullt deltagande beräknas uppgå till

ungefär 6,4 miljoner kronor över en femårsperiod.

3.3 Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har

beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har

därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som

berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas

av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

3.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

1 bolaget finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram utöver det nu föreslagna

teckningsoptionsprogrammet.

3.5 Instruktion till styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt

punkt 1 samt att tillse att styrelsen i Bråtabergen genomför överlåtelser av teckningsoptioner

enligt punkt 2.



VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2017:1 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER 1
HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL)

1. Definitioner

1 föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

‘Aktie stamaktie i Bolaget;

‘Avstämningsbolag” bolag som hat infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och anslutit
sina aktier till Euroclear;

‘Avstämningskonto konto vid Euroclear för registreting av sådana finansiella instrument som
anges i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;

“Bankdag” dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som
beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i
Sverige;

Bolaget’ Hemfosa Fastigheter AB (publ), org.nr 556917-4377;

‘Euroclear” Euroclear Sweden AB;

“Marknadsplats’ Nasdaq Stockholm eller annan liknande reglerad eller oreglerad marknad;

Optionsinnehavare’ innehavare av Optionsrätt med rätt till Teckning av nya Aktier;

‘Optionsrätt’ rätt att teckna Aktie mot kontant betalning;

“Teckning” sådan Teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt;

‘Teckningskurs den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske; och

‘Teckningsoptionsbevis’ bevis till vilket knutits ett visst antal Optionsrätter enligt dessa villkor.

1. Optionsrätter

Det sammanlagda antalet Optionsrätter uppgår till högst 1 450 000. Optionsrätterna

representeras av Teckningsoptionsbevis. Teckningsoptionsbevisen är ställda till viss man eller

order.

Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Optionsrätterna

ska registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Teckningsoptionsbevis

eller andra värdepapper ges ut. Optionsinnehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att

omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga Teckningsoptionsbevis

representerande Optionsrätter samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om

värdepapperskonto på vilket innehavarens Optionsrätter ska registreras.

Om Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara

oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta

beslut om att Optionsrätterna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto.



2. Rätt att teckna nya aktier

Optionsinnehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den 1 maj 2022 till och med

den 31 maj 2022, och från och med den 1 augusti 2022 till och med den 31 augusti 2022 eller

till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt

teckna en ny Aktie. Teckningskursen per Aktie är 115 procent av den volymvägda

genomsnittskursen enligt NASDAQ Stockholms officiella kurslista för stamaktien under

perioden 2 maj 2017 — 15 maj 2017. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya

Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av

§ 8 nedan.

Bolaget ska vara skyldigt att om Optionsinnehavare så påkallar under ovan angiven tid,

emittera det antal Aktier som avses med anmälan om Teckning.

3. Teckning av aktier

Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Optionsrätt är registrerad på Avstämningskonto

ska följande gälla. Vid Teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till

Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Optionsrätt inte är registrerad på

Avstämningskonto ska Teckning ske genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget

varvid antalet Optionsrätter som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska Optionsinnehavare i

förekommande fall inlämna motsvarande Teckningsoptionsbevis till Bolaget.

4. Betalning

Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen

avser.

5. Införande i aktiebok m.m.

Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom att

de nya Aktierna interimistiskt registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg.

Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämningskonto

slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig

registrering på Avstäm ningskonto.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, verkställs Teckning och tilldelning

genom att de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos

Bolagsverket.



6. Rätt till vinstutdelning

Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till

vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter

det att Teckning verkställts.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt

till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Teckning

verkställts.

7. Omräkning av teckningskurs m.m.

Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som

tillkommer Optionsinnehavare, vad som följer enligt nedan.

Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § $ kunna leda till att

Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier.

A. Fondemission

Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning — där Teckning görs på sådan tid, att den inte kan

verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen — verkställas först

sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter

emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt

att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen

för emissionen.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska Aktier

som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya Aktierna tagits upp i

aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att deltaga i

emissionen.

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Teckningskurs

liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av.

Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x antalet Aktier före fondemissionen

antalet Aktier efter fondemissionen

omräknat antal Aktier som varje = föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att
Optionsrätt ger rätt att teckna teckna x antalet Aktier efter fondemissionen

antalet Aktier före fondemissionen

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt efter

bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter

avstämningsdagen för emissionen.



B. Sammanläggning eller uppdelning (split)

Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i punkt

A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då

sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C. Nyemission av aktier

Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller

mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen på grund

av Aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Optionsrätt:

1. Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans

godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i emissionsbeslutet och,

i förekommande fall, i underrättelsen enligt 13 kap. 12 § aktiebolagslagen till aktieägarna,

anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Aktie, som tillkommit genom

Teckning, ska medföra rätt att deltaga i emissionen.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning - där anmälan om Teckning görs på

sådan tid, att Teckningen inte kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma som

beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning. Aktie, som

tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på Avstämningskonto, vilket

innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto

sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer

tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Optionsrätt

berättigar till Teckning av.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

omräknad = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i
Teckningskurs emissionsbeslutet faststäl Ida teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade
teoretiska värdet på teckningsrätten

omräknat antal Aktier = föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x Aktiens
som varje Optionsrätt genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska
ger rätt att teckna värdet på teckningsrätten

Aktiens genomsnittskurs

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

teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen

enligt Marknadspiatsens officiella kurslista. 1 avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som

slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs

ska inte ingå i beräkningen.



Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel:

teckningsrättens värde = det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt
emissionsbeslutet x Aktiens genomsnittskuts minus teckningskursen för
den nya Aktien

antalet Aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt ska

fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Teckning som

verkställs därefter.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för vad

som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende

värderingsman utsedd av Bolaget.

Under tid som Bolaget är Avstämningsbolag ska följande gälla. Under tiden till dess att omräknad

Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts,

verkställs Teckning endast preliminärt, varvid det antal Aktier, som varje Optionsrätt före omräkning

berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att

varje Optionsrätt efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Aktier enligt § 3 ovan. Slutlig

registrering på Avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag verkställs Teckning genom att de nya Aktierna upptages i

aktieboken som interimsaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptages de nya Aktierna i

aktieboken som aktier.

D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner

Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot

kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan

betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om rätten att delta i nyemission på

grund av Aktie som tillkommit genom Teckning motsvarande tillämpning.

Vid Teckning som verkställs i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas

en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs
under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens
genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

fs



omräknat antal Aktier som varje = föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x
Optionsrätt ger rätt att teckna Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas enlighet med punkt C ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter justering för

nyemission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges i punkt C

ovan.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt ska

fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Teckning som

verkställs därefter.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för vad

som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende

värderingsman utsedd av Bolaget.

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal

Aktier som belöper på varje Optionsrätt fastställs, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan äga

motsvarande tillämpning.

E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D

Vid ett riktat erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att med företrädesrätt

enligt principerna i aktiebolagsiagen av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag,

ska vid Teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt att delta i

erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje

Optionsrätt ger rätt att teckna. Detsamma gäller om Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till

aktieägarna dela ut värdepapper eller rättigheter utan vederlag.

Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel:

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under den i
erbjudandet fastställda anmälningstiden (Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i
erbjudandet (inköpsrättens värde)

omräknat antal Aktier som = föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x
varje Optionsrätt ger rätt att Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde
teckna

__________________________________

Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.



Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i

erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt möjligt

fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan

bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska

omräkningen av Teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges

ovan, varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den

marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av

erbjudandet.

Den omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång

och tillämpas vid Teckning som verkställs sedan den omräknade kursen fastställts.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande

Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av

Bolaget.

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal

Aktier som belöper på varje Optionsrätt fastställts, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan äga

motsvarande tillämpning.

F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner

Vid nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för

aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller

teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga Optionsinnehavare samma

företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Optionsinnehavare, utan

hinder av att Teckning på grund av Optionsrätt inte har verkställts, anses vara ägare till det antal

Aktier som Optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts efter den Teckningskurs

som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje Optionsrätt vid tidpunkten för beslutet om

emission.

Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke ha

motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Optionsinnehavaren ska anses vara ägare till ska

därvid fastställas efter den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje

Optionsrätt vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge Optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i

punkt F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E av Teckningskursen inte äga rum.

G. Kontant utdelning till aktieägarna

Vid kontant utdelning till aktieägarna ska omräkning av Teckningskursen och antalet Aktier som

belöper på varje Optionsrätt inte ske.



H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna

Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till ägarna av Aktier, tillämpas en omräknad

Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt.

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under en
period om 25 handelsdagar räknat from. den dag då Aktien noteras
utan rätt till återbetalning (Aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per
Aktie

omräknat antal Aktier som = föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x
varje Optionsrätt ger rätt Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per
att teckna Aktie

Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier ska i stället för det

faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt

följande:

beräknat = det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens
återbetalningsbelopp per genomsnittliga betalkurs under en period om 25 handelsdagar närmast
Aktie före den dag då Aktien noteras utan rätt till deltagande i nedsättningen

(Aktiens genomsnittskurs)

det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en Aktie
minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan.

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Optionsrätt

fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och

tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal

Aktier varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C, sista

stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande

Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av

Bolaget.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna,

vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget — utan att fråga är om minskning av



aktiekapital —skulle genomföra återkäp av egna Aktier men där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden

med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning

som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier som varje Optionsrätt

berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan.

1. Ändamålsenlig omräkning

Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses

bedömning tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens tekniska

utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som

Optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen genomföra

omräkningen av Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Optionsrätt

på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

J. Avrundning

För fastställande av omräknad Teckningskurs ska avrundning av Teckningskursen inte ske.

K. Likvidation

Vid likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller oavsett

Iikvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation vunnit laga kraft

eller inte.

Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om

Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagsiagen ska Optionsinnehavarna

genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. 1 meddelandet ska tas in en erinran om

att Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska

Optionsinnehavare - oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning - ha

rätt att göra anmälan om Teckning av Aktier med utnyttjande av Optionsrätten från den dag då

meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde

kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

L. Fusion

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap. 15 § aktiebolagsiagen , varigenom

Bolaget ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Teckning därefter ej ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska

Optionsinnehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. 1

meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen

samt ska Optionsinnehavarna erinras om att Teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om

fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Optionsinnehavare äga rätt att

påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning



kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom

Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen , varigenom Bolaget

ska uppgå i annat bolag, eller blir Bolagets Aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap.

samma lag ska följande gälla.

Äger ett svenskt moderbolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att

upprätta en fusionspian enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista

dag för påkallande av Teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny

sista dag för påkallande av Teckning (Slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från

offentliggörandet.

M. Delning

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningspian enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen varigenom

Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera

aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett

omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna, enligt de principer som framgår i

punkt E ovan. Omräkningen ska baseras på den del av Bolagets tillgångar och skulder som övertas av

övertagande bolag.

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag

till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga motsvarande

tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära Teckning upphör samtidigt med registreringen

enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Optionsinnehavare ska ske senast två

månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman.

N. Tvångsinlösen

Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av

aktierna med mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör

moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i sista stycket punkt L sägs om Slutdag

äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Optionsinnehavare

äga rätt att göra sådant påkallande fram till och med Slutdagen. Bolaget ska senast fem veckor före

Slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra Optionsinnehavarna om denna rätt samt

att påkallande av Teckning ej får ske efter Slutdagen.

Har majoritetsägaren enligt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska avgöras av

skiljemän, får Optionsrätten inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom en

dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken Teckning får ske löper ut

dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Optionsinnehavaren ändå rätt att utnyttja

Optionsrätten under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.



0. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning

Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter beslut om

likvidation eller godkännande av fusionspian eller delningspian, ska rätten till Teckning åter inträda

om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller.

P. Konkurs eller företagsrekonstruktion

Vid Bolagets konkurs eller om beslut fattas om att Bolaget ska bli föremål för företagsrekonstruktion

får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt inte ske. Om konkursbeslutet eller beslutet om

företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning.

Q. Byte av redovisningsvaluta

Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara

bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta som

aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs som

använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som

verkställs från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan.

R. Motsvarande villkor för kupongbolag

1 de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid

omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas jämförlig

tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag.

8. Meddelanden

Meddelanden rörande Optionsrätterna ska skriftligen tillställas varje Optionsinnehavare under

adress som är känd för Bolaget.

9. Ändring av villkor

Bolagets styrelse har rätt att för Optionsinnehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i

den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut gör det nödvändigt att ändra

villkoren eller om det i övrigt - enligt styrelsens bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller

nödvändigt att ändra villkoren och Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något hänseende

försämras.

10. Sekretess

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om

Optionsinnehavare. Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om Optionsinnehavares

konto i Bolagets avstäm nings register:



fi) Optionsinnehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt

postadress;

(ii) antal Optionsrätter.

11. Tillämplig lag

Svensk lag gäller för dessa Optionsrätter och därmed sammanhängande rättsfrgor. Talan i anledning
av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid sådant annat
forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.
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